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Adviesraad voor Personen met 

een Handicap 

 

Voltallige zitting van 17 januari 2018 van 18u00 tot 20u00 

Aanwezig: Mr Mohammed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen ; Mevr Saïda Bakkali, medewerkster 

van de Schepen ; Mr Miguel Gerez (AMT Concept) ; Mr Jacques Petit (AMT Concept) ; Mr Jean-Marc 

Hollants (AMT Concept) ; Mevr Nadia Hadad (ENIL) ; Mr Michel Cormond (Altéo) ; Mr Jean Depasse ; 

Mevr Christiane De Busschère ; Mevr Alexandra Daoust ; Mr Kharrim Mourad ; Mr Charly Douglas. 

Verontschuldigd : Mr Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo) ; Mr Nino Peeters (Passe le message à ton 

voisin) ; Mr Samir El Bidadi (6ème sens) ; Mevr Rose-Marie Montini (Les amis de Benjamin) ; Mevr 

Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde) ; Mevr Valérie Neysen (FFSB) ; Mevr Tanya Weyn (ADO-

Icarus) ; Mevr Fabienne Feyaerts (FNPH) ; Mevr Catherine Zekas (Huitième jour) ; Mr Jacques Dekoster 

(Altéo) ; Mevr Frédérique de Jonghe (FNPH) ; Mevr Christine Beausaert (Ligue Braille) ;  Mme Anne-

Sophie Reuzeau (Œuvre Nationale des Aveugles). 

Secretariaat: Barbara De Witte voor de Cel Gelijke Kansen.  

1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 18 oktober 2017  

Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd. 

 

2. Feedback aangaande het evenement “Move Together”  

Het evenement “Move Together” (geïnspireerd door het concept “Nacht van de toegankelijkheid”) 

vond op zaterdag 02 december plaats in Tour & Taxis op initiatief van de vzw AMT Concept en in 

samenwerking met de COCOF, de Regio Brussel en de Stad Brussel. De Stad Brussel ondersteunde het 

project onder meer in het kader van zijn jaarlijkse engagement om de Internationale dag voor 

Personen met een Handicap te eren. Het evenement had als doel zowel mensen met een handicap als 

mensen zonder handicap samen te brengen binnen een feestelijk, ludiek en  verrijkend kader.  

Mr Ouriaghli bedankte Mr Gerez, Mr Hollants en Mr Petit voor hun inzet en volharding bij het 

organiseren van dit evenement. Het bleek een succesvolle ervaring te zijn wat betreft uitwisselingen 

tussen de verschillende organisaties en sterke banden werden gecreëerd tussen het Brusselse en 

Luikse verenigingsleven. Er moest echter met enige teleurstelling worden vastgesteld dat de inzet van 

de Brusselse partners beperkt bleef.   

Er werd alvast opgemerkt dat er meer moeite dient gedaan te worden wat betreft de communicatie 

rond toekomstige activiteiten. De locatie van het evenement bleek eveneens nefast om meer 

deelnemers te kunnen aantrekken. De leden van de Adviesraad hebben meegegeven dat zij in de 

toekomst nauwer wensen samen te werken met adviesraden van buurgemeenten en zich meer 
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wensen te richten tot specifieke doelgroepen via scholen, buurthuizen e.a. om een gediversifieerder 

en breder publiek te kunnen bereiken.  

3. Voorstelling van het Actieplan voor de Inclusie van Personen met een Handicap 

De Stad Brussel engageert zich om de nodige middelen aan te reiken aan personen met een handicap 
om er zich zowel fysiek als intellectueel te kunnen ontplooien De autonomie van een persoon wordt 
hierbij als absolute voorwaarde van het uitoefenen van zijn burgerschap beschouwd. Het algemeen 
beleidsprogramma 2012-2018 voorziet een reeks ambitieuze objectieven binnen verschillende 
actiedomeinen van de Stad met als doel de vertegenwoordiging, toegankelijkheid voor en inclusie van 
personen met een handicap te bevorderen.  
 
Om een nauwere opvolging van de objectieven die indit kader werden opgesteld te kunnen 
garanderen, werd er voorgesteld om een actieplan op te stellen welke, mits de nodige aanpassingen in 
functie van het toekomstige beleidsprogramma, na 2018 verdergezet kan worden. Er wordt voorzien 
om, om de twee jaar, een evaluatie uit te voeren van het actieplan eens deze begin 2018 wordt 
afgewerkt.  
 
Het actieplan voor de inclusie van personen met een handicap bestaat uit een aantal fiches per 
interventiedomein. Elke fiche geeft de verschillende objectieven weer die per domein werden 
vooropgesteld. De Adviesraad werd uitgenodigd om een sleutelrol op zich te nemen, in de eerste 
plaats, tijdens het ontwerp van het actieplan door objectieven en indicatoren mee te helpen 
identificeren binnen elk interventiedomein en, in tweede instantie, door ondersteuning te bieden bij 
het definiëren en in stand brengen van concrete acties om de objectieven van het plan te bereiken. 
 
Er zullen in dit kader twee workshops georganiseerd worden op donderdag 25 januari om 14u00 en op 
vrijdag 26 januari om 10u00. Voor inlichtingen hieromtrent, gelieve de Cel Gelijke Kansen de 
contacteren (gelijkekansen@brucity.be). 
 
De leden van de Adviesraad hebben erop gewezen dat het belangrijk zal zijn om de actiepunten van de 
Conventie van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap in het actieplan 
te integreren. Er werd eveneens opgemerkt dat het van essentieel belang zal zijn om een zekere 
coherentie te garanderen tussen het actieplan van de Stad Brussel en het project van de Regio Brussel 
om een Handistreamings-beleid op gemeentelijk vlak in te voeren. Deze verschillende aspecten zullen 
tijdens de workshops verder uitgewerkt worden.  
 
De presentatie van het project voor de opzet van een actieplan rond IPH werd naar de leden van de 
adviesraad verstuurd na de vergadering en kan alsnog bekomen worden via de Cel Gelijke Kansen 
(gelijkekansen@brucity.be). De presentatie werd niet in het Nederlands vertaald daar de aanwezigen 
op de zitting uitsluitend Franstalig waren. Op vraag, kan een vertaling via de Cel Gelijke Kansen 
bekomen worden. 
 

4. Variapunten 

 

- Er werden verschillende dossiers aangekaart betreffende het gebrek aan toegankelijkheid van 

wegen, publieke diensten, huisvesting en vervoer op het grondgebied van de Stad Brussel. Het 

kabinet nam nota van de verschillende punten en zal hieromtrent op gepaste wijze communiceren 

met de leden van de Adviesraad, in functie van de vooruitgang van de dossiers. 

- Er werd aan de leden van de Adviesraad herinnerd dat Mr de Burgemeester aanwezig zal zijn 

tijdens de volgende zitting in April om het project rond de Beurs toe te lichten.  
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- De leden van de Adviesraad wensen in het vervolg toegang te verkrijgen tot de Grote markt voor de 

taxi-bussen, in functie van de vergaderzaal dat voor volgende zittingen beschikbaar gesteld zal 

worden. Er dient bijgevolg nagevraagd te worden of een uitzonderlijke toegang kan verleend 

worden.   

 

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : 18 april 2018 van 18u tot 20u  

in de Militiezaal (Stadhuis), Grote Markt. 


