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Séance plénière – Plenaire zitting 
Rapport duRapport duRapport duRapport du 17 juin 17 juin 17 juin 17 juin    2008  2008  2008  2008  ----   Verslag van   Verslag van   Verslag van   Verslag van 17 juni 17 juni 17 juni 17 juni    2008200820082008    

 
Présents / Aanwezig: L’Echevin Ahmed El Ktibi, Mevrouw Elise Konings (Ville de Bruxelles / Stad 
Brussel), Monsieur Michel Gerez (Accessibilité & Mobilité Pour Tous), Monsieur Daniel Peltzer 
(Association Belge des Paralysés), Madame Clémentine Deferière-Buggenhout (Le 8ème Jour), Madame 
Rose-Marie Montini (Les Amis de Benjamin), Madame Danielle Selvais (Les Amis de Benjamin), 
Monsieur Michel Magis (Ligue Braille), Madame Roselyne Borghmans (Oeuvre Nationale des Aveugles), 
Monsieur Benoit Wouters (Groupe "Vous et Moi"), Mijnheer Bernard Lemaire, Monsieur Jean Depasse, 
Mevrouw Nadia Hadad, Madame Christiane De Busschere, Madame Latifa Rahmoune. 
 
Excusés /Verontschuldigd: Mevrouw Ann Heeren (Blindenzorg Licht en Liefde vzw), Mevrouw Sophie 
Meysman (NFGZ – FNPH), Madame Dominique De Thysebaert (Habitat-Santé), Madame Nele Mahy 
(Cabinet de l'Echevine Faouzia Hariche). 
 
Absents / Afwezig: Monsieur Michel Cormond (Alteo), Monsieur Charles Baranyanka (Conseil des 
Bruxellois d'Origine Etrangère), Madame Rajâa Jabbour (Le Troisième Œil), Madame Karima Razzouk 
(APEPA). 
 
Secrétariat / Secretariaat: Erik De Dijn (Cellule Egalité des Chances / Cel Gelijke Kansen). 

 
 
 

1 Inscription des points divers à l’ordre du jour et 
approbation du rapport du 15 avril 2008. 
 

1 Inschrijving van de variapunten in de dagorde en 
goedkeuring van het verslag van 15 april 2008. 
 

2 Communications de l’Echevin  
 
Actuellement, le Conseil consultatif dispose de trois 
groupes de travail, et chacun d’eux à son propre 
rythme de fonctionnement. Cela est parfois lourd pour 
certains membres qui siègent dans un ou plusieurs de 
ces groupes de travail. C’est pourquoi l’Echevin 
propose une méthode de travail un peu plus stricte : 
chaque réunion d’un groupe de travail se concentrera 
sur un sujet spécifique, dont les Vice-présidentes 

2 Medelingen van de Schepen 
 
Momenteel beschikt de Adviesraad over drie 
werkgroepen, met elk een verschillend werktempo. Dit 
is enerzijds belastend voor sommige leden, die in één of 
meer van die werkgroepen zetelen. De Schepen stelt 
daarom een wat striktere werkmethode voor: elke 
werkgroep vergadert telkens over een bepaald thema, 
waar de Ondervoorzitster dan verslag over zullen 
uitbrengen tijdens de volgende plenaire zitting van de 
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feront le rapport lors de la prochaine séance plénière 
du Conseil consultatif. 

Adviesraad.  

3 Groupe de travail Travaux publics et 
Accessibilité des espaces publiques (TPA) 
 
a) Vade-mecum 
 
L’Echevin fera ratifier par le Collège le “Vade-
mecum pour des personnes à mobilité réduite dans 
l’espace publique”, pour que la Ville puisse utiliser ce 
document comme manuel pour tous ses travaux 
publics. Comme rapporté par le groupe de travail, ce 
document est actuellement incomplet. C’est pourquoi 
Mme Hadad demande si une annexe peut être ajouté 
au Vade-mecum. M. Gerez explique qu’au niveau 
régional, ce Vade-mecum a toujours été considéré 
comme en travail en cours, avec la possibilité des 
mises à jours annuelles. M. Peltzer, qui fait partie de 
la Commission régionale pour la Mobilité, qui est 
chargée du Vade-mecum, assure le Conseil 
consultatif que les remarques du groupe de travail 
seront abordées lors de la prochaine réunion. 
 
 
b) Check-list des points noirs à Bruxelles et des 
travaux temporaires 
 
Bien que la Ville ne dispose pas d’assez de fonds 
pour recruter des étudiants salariés afin de dresser la 
carte des endroits publics difficilement accessibles à 
Bruxelles, le groupe de travail demande si on ne peut 
pas engager des bénévoles pour déjà débuter ce 
travail. L’Echevin répond qu’il faut s’armer de 
patience jusqu'à la ratification du Vade-mecum par le 
Collège.  Ainsi les chercheurs disposeront d’un 
document de travail officiel de base. De plus, 
l’Echevin explique que la Ville installera un numéro 

3 Werkgroep Openbare Werken en 
Toegankelijkheid van openbare ruimtes (WOT) 
 
a) Vademecum 
 
De Schepen zal het “Vademecum voor personen met 
beperkte mobiliteit in de openbare ruimte” laten 
ratificeren door het College, zodat de Stad dit document 
als officiële handleiding zal kunnen gebruiken voor al 
haar openbare werken. Zoals werd aangehaald door de 
werkgroep, is dit Vademecum nog niet volledig. 
Mevrouw Hadad vraagt of daarom een bijlage aan het 
Vademecum kan worden toegevoegd. Dhr. Gerez 
verduidelijkt dat men op Gewestelijk niveau dit 
Vademecum steeds als een work in progress heeft 
beschouwd, met ruimte voor jaarlijkse updates. Dhr. 
Peltzer, die deel uitmaakt van de Gewestelijke 
Commissie voor Mobiliteit die over het Vademecum 
gaat, verzekert de Adviesraad dat de bemerkingen van 
de werkgroep zullen worden aangekaart tijdens de 
eerstvolgende samenkomst.  
 
b) Checklist van Brusselse knelpunten en tijdelijke 
werken 
 
Hoewel de Stad dit jaar over onvoldoende fondsen 
beschikt om jobstudenten aan te werven teneinde de 
moeilijk toegankelijke openbare plaatsen in Brussel in 
kaart te brengen, wordt er vanuit de werkgroep gevraagd 
of er geen vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld 
worden om dit werk alreeds aan te vatten. De Schepen 
antwoordt dat men geduld moet uitoefenen tot het 
Vademecum is geratificeerd door het College, zodat de 
onderzoekers een officieel werkdocument hebben om 
zich op te baseren. Verder vertelt de Schepen dat de 
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vert où tout le monde pourra s’adresser ses plaintes 
concernant l’inaccessibilité de la voie publique. M. 
Depasse donne l’exemple des terrasses d’été mal 
disposées, qui rendent la voie publique à certains 
endroits inaccessible pour des personnes handicapées. 
De plus, ce numéro vert aura comme but de pouvoir 
offrir une réponse à tout Bruxellois ayant une 
question concernant à l’handicap ou il sera orienté 
vers l’institution adéquate (voir ci-dessous). Il est 
demandé si cette ligne téléphonique sera ouverte 
seulement lors de heures de bureau, ou s’il y aura un 
système de transfert pour les heures en soirée et 
pendant la nuit. L’Echevin répond que cette ligne a 
surtout pour but d’être une source d’informations 
ainsi qu’un endroit pour y adresser des plaintes, et 
non pas un numéro d’urgence. En dehors des heures 
de travail, il y aura un message avec les numéros 
d’appel d’urgence conventionnels. 
 
En deuxième lieu, il est demandé qui exerce le 
contrôle de l’accessibilité des chantiers temporaires à 
la voie publique. L’Echevin répond que, quand c’est 
la Ville qui exécute les travaux, c’est elle-même qui 
fait le contrôle et qui informe les citoyens des 
travaux. Les éventuelles plaintes peuvent être 
adressées via le Cabinet de l’Echevin (et d’ici peu 
aussi via le numéro vert) aux chefs de chantier, qui 
seront sensibilisés aux conditions de base 
d’accessibilité. Mme Hadad demande de quelle façon 
les chantiers organisés par des personnes externes à la 
ville sont contrôlés, et si on leur impose des 
conditions d’accessibilité avant que le permis de 
construire soit émis. L’Echevin répond que le 
contrôle de ces chantiers est la responsabilité des 
organisateurs. C’est pourquoi ces derniers sont dans 
l’obligation de donner un numéro de téléphone pour 
les chantiers, pour que le public sache à qui adressé sa 

Stad een groen nummer zal vrijgeven, waarop eenieder 
zijn klachten over de ontoegankelijkheid van de 
openbare weg zal kwijtkunnen. Zo geeft dhr. Depasse 
het voorbeeld van slecht geplaatste zomerterrassen, die 
de openbare weg op sommige plaatsen ontoegankelijk 
maakt voor personen met een handicap. Verder zal deze 
gratis telefoonlijn bedoeld zijn om elke Brusselaar die 
een vraag heeft over handicap een antwoord te bieden, 
of de vraagsteller op zijn minst naar de correcte instantie 
zal kunnen doorverwijzen (zie lager). Er wordt gevraagd 
of deze lijn enkel tijdens de werkuren zal openstaan, of 
indien er een doorschakelsysteem zal worden 
ingeschakeld tijdens de avond- en nachturen. De 
Schepen antwoordt dat deze lijn vooral bedoeld is als 
een informatiebron en een plaats om klachten kwijt te 
kunnen, en niet als een noodnummer. Buiten de 
werkuren zal voor alle veiligheid echter een boodschap 
te horen zijn met de geijkte urgentienummers.  
 
Ten tweede werd gevraagd wie de controle uitoefent op 
de toegankelijkheid van de tijdelijke bouwwerven op de 
openbare weg. De Schepen antwoordt dat wanneer de 
Stad de werken uitoefent, zijzelf toeziet op de 
toegankelijkheid en de burgers informeert van de 
werken. Eventuele klachten kunnen via het Kabinet van 
de Schepen (en binnenkort ook via het groene nummer), 
doorgegeven worden naar de werfleiders, die zullen 
gesensibiliseerd worden inzake de basisvoorwaarden 
voor toegankelijkheid. Mevrouw Hadad vraagt op welke 
wijze de werven worden gecontroleerd die door derden 
worden georganiseerd, en of hen voorwaarden tot 
toegankelijkheid worden opgelegd alvorens de 
bouwvergunning wordt uitgeschreven. De Schepen 
antwoordt dat de controle van deze werven de 
verantwoordelijkheid van de organisatoren zelf is, 
vandaar dat er duidelijk zichtbaar een telefoonnummer 
moeten aangebracht worden op de werven, voor 
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plainte. En effet des conditions d’accessibilité sont 
imposées aux organisateurs. Si ces conditions ne sont 
pas remplies, où s’il n’est pas clairement indiqué qui 
est le responsable du chantier (par exemple l’absence 
d’un numéro de téléphone), on peut contacter la Ville 
ou la police directement. Il est possible, dans ce 
dernier cas, qu’il s’agisse d’un chantier pour lequel 
aucun permis n’a été fourni. 
 
 
Il est proposé que le groupe de travail TPA rédige une 
liste des conditions d’accessibilité minimales pour les 
chantiers publics, et que le Conseil consultatif passe 
cette liste aux chefs de chantier de la Ville. 
 
 
c) Accessibilité de l’Hôtel de Ville 
 
La Ville a fait une recherche sur les possibilités de 
rendre l’Hôtel de Ville de Bruxelles accessible pour 
des personnes handicapées. Plusieurs réponses ont été 
apportées pour cette situation épineuse, mais la Ville 
de dispose pas de suffisamment de fonds pour 
attaquer tous les problèmes en une fois. C’est 
pourquoi l’Echevin propose que le groupe de travail 
rédige une liste de priorités. Il est proposé de 
commencer de rendre accessible la Salle de Mariages 
(et en faisant cela, également la Salle Gothique) car 
cette salle est souvent ouverte au grand public. Un 
groupe de travail spécial « L’Hôtel de Ville 
Accessible » sera instauré rassemblant tous les 
personnes concernées, et un représentant de la 
Commission royale du Patrimoine y sera invité. Ceci 
afin de voir comment l’Hôtel de Ville peut être rendu 
accessible sans toucher à la valeur historique du 
bâtiment.   
 

wanneer het publiek een klacht heeft ten aanzien van de 
werfleider. Verder worden er inderdaad 
toegankelijkheidsvoorwaarden opgelegd aan de 
organisatoren. Indien hier niet aan wordt voldaan, of 
indien niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de 
werf (ontbreken van een contactnummer), kan de Stad 
of de politie worden gecontacteerd: mogelijk betreft het 
dan een werf waarvoor geen bouwvergunning is 
uitgereikt. 
 
Er wordt voorgesteld dat de werkgroep WOT een 
checklist opstelt van de mimimale toegankelijkheids-
voorwaarden voor openbare werven, en dat de 
Adviesraad deze overmaakt aan de werfleiders van de 
Stad. 
 
c) Toegankelijkheid van het Stadhuis 
 
De Stad heeft een onderzoek laten uitvoeren over de 
mogelijkheden om het Stadhuis van Brussel 
toegankelijk te maken voor personen met een handicap. 
Er zijn verschillende antwoorden gevonden op de 
huidige netelige situatie, maar de Stad beschikt niet over 
voldoende middelen om alle problemen in één keer aan 
te pakken. Daarom stelt de Schepen voor dat de 
werkgroep een lijst van prioriteiten opstelt. Er wordt 
voorgesteld te beginnen met het toegankelijk maken van 
de Trouwzaal (en daarmee ook de Gotische Zaal), 
aangezien deze het vaakst wordt opengesteld voor het 
grote publiek. Er zal een aparte werkgroep 
“Toegankelijk Stadhuis” worden opgericht met alle 
betrokken partijen, waarvoor ook een 
vertegenwoordiger van de Koninklijke Commissie van 
het Patrimonium zal worden uitgenodigd, om te zien 
hoe het Stadhuis toegankelijk kan gemaakt worden 
zonder de historische waarde van het gebouw aan te 
tasten.  
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d) Emplacements de parking pour des PMR 
 
Ironiquement, certains emplacements de parking pour 
des personnes ayant un handicap sont eux-mêmes 
inaccessibles.  En effet, pour des personnes en chaises 
roulantes, il est impossible de rouler de leur voiture 
au trottoir parce que la bordure du trottoir est trop 
haute. Ce problème sera abordé avec le Département 
Travaux de Voirie. 
 
e) Feux de signalisation 
 
Le groupe de travail a signalé qu’à certains 
carrefours, il y a trop peu de temps pour traverser en 
sécurité quand il est vert. Que peut-on faire à cette 
situation ? L’Echevin répond qu’il s’agit d’un 
problème compliqué. On ne peut pas juste changer les 
temps d’attente sans tenir compte de la circulation en 
générale dans ce quartier. Au contraire, chaque fois 
qu’une modification doit être faite, une étude 
(souvent chère) doit être exécutée avant que des 
adaptations soient possibles. Outre le changement des 
temps d’attente, à certains carrefours il serait possible 
de construire un terre-plein où on peut attendre en 
sécurité entre les deux feux verts. Un grand nombre 
d’adaptations seront à l’ordre du jour pour le centre 
ville pour la période 2009-2012, et donc les temps 
d’attente seront aussi évalués. En tout cas l’Echevin 
demande aux Conseillers de signaler les points les 
plus dangereux à la Cellule Egalité des Chances, pour 
qu’elle puisse déjà rédiger une liste.  
 
 
f) Festivités publiques à Bruxelles 
 
Vu qu’actuellement lors des fêtes et festivals publics 
organisés à Bruxelles, on ne tient pas suffisamment 

d) Parkeerplaatsen voor PVM. 
 
Ironisch genoeg zijn sommige parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap zelf ontoegankelijk: voor 
personen in een rolstoel is het onmogelijk om van hun 
wagen het trottoir op te rijden, omdat de stoeprand te 
hoog is. Dit probleem zal worden aangekaart bij het 
Departement Wegeniswerken. 
 
 
e) Verkeerslichten 
 
De werkgroep heeft gesignaleerd dat er op sommige 
kruispunten te weinig tijd is om over te steken als het 
groen is en gevraagd wat hier aan gedaan kan worden. 
De Schepen antwoordt dat dit een ingewikkeld 
probleem is, omdat men niet zomaar de wachttijden van 
een kruispunten kan veranderen zonder rekening te 
houden met het algemene verkeer in die buurt. 
Integendeel, elke keer dat er een aanpassing gebeurt 
moet er een (vaak kostelijke) studie worden uitgevoerd 
alvorens men aanpassingen kan uitvoeren. Naast het 
veranderen van de wachttijden kan men op sommige 
kruispunten evenwel aan alternatieven denken zoals een 
tussenberm waar men tussen twee groene lichten door 
veilig kan wachten. Er staat echter een groot aantal 
aanpassingen in het centrum op til op de agenda voor 
2009-2012, waarin ook de wachttijden op elk kruispunt 
zullen worden gereëvalueerd. In elk geval wilt de 
Schepen vragen de belangrijkste gevaarlijke punten te 
signaleren aan de Cel Gelijke Kansen, zodat er reeds 
een lijst kan worden opgesteld. 
 
f) Openbare festiviteiten in Brussel 
 
Aangezien er momenteel tijdens de openbare feesten en 
festivals georganiseerd te Brussel nog al te vaak geen 
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compte des personnes ayant un handicap, le Conseil 
consultatif écrira une lettre destiné à L’Echevin de 
Culture ainsi qu’aux autres personnes concernées qui 
émettent les permis pour l’organiser des festivités sur 
la voie publique. Au moyen d’une liste des conditions 
d’accessibilité il sera demandé aux futurs 
organisateurs de mieux tenir compte des PMR. 
 
 
 
g) Accessibilité des commerces 
 
Actuellement c’est surtout les plus petits commerces 
(magasins, restaurants) à Bruxelles qui laissent 
beaucoup à désirer au niveau de l’accessibilité. Un 
premier pas vers une amélioration peut être d’imposer 
des conditions d’accessibilité quand une demande de 
construction est introduite. Afin de motiver les 
commerçants à rendre plus accessible leur commerce, 
un label peut être accordé aux commerces accessibles 
(proposition : “Handishop”). De plus, un concours 
peut être mis sur pied pour le commerce bruxellois le 
plus accessible, avec évidemment un beau prix à la 
clé. A côté de ces mesures, il est de première 
importance de sensibiliser les commerçants. Cela peut 
efficacement se réaliser via des associations comme 
Atrium asbl, qui représente les commerces bruxellois. 
L’Echevin les contactera dans ce cadre et les invitera 
pour le groupe de travail TPA. Mme Hadad demande 
si des subsides peuvent être accordés à des 
commerçants qui veulent rendre accessible leurs 
commerces. L’Echevin répond qu’il examinera si des 
fonds supplémentaires peuvent être trouvés dans le 
budget de 2009. 

rekening wordt gehouden met personen met een 
handicap, zal de Adviesraad een brief schrijven aan de 
Schepen van Cultuur en alle betrokkenen die instaan 
voor het uitschrijven van toelatingen om festiviteiten te 
organiseren op de openbare weg. Middels een lijst van 
toegankelijkheidsvoorwaarden, op te stellen door de 
werkgroep, zal aan toekomstige organisatoren gevraagd 
worden navenant rekening te houden met deze 
bevolkingsgroep. 
 
g) Toegankelijkheid van handelszaken 
 
Momenteel zijn het vooral de kleinere handelszaken 
(winkels, restaurants) te Brussel die aan 
toegankelijkheid te wensen overlaten. Een eerste stap 
naar beterschap kan zijn het opleggen van 
toegankelijkheidsvoorwaarden wanneer een 
verbouwingsaanvraag wordt ingediend. Om de 
handelaars extra te motiveren om hun zaak toegankelijk 
te maken kan er een label (voorstel: “Handishop”) 
worden gemaakt dat aan toegankelijke handelszaken 
wordt toegekend. Ook kan er een wedstrijd op poten 
worden gezet voor de meest toegankelijke Brusselse 
handelszaak, met uiteraard een mooie prijs als beloning. 
Naast deze maatregelen blijft het echter van groot 
belang te handelaren te sensibiliseren, en dit kan het 
beste via verenigingen zoals Atrium vzw, die de 
Brusselse handelszaken vertegenwoordigen. De 
Schepen zal met hen contact zoeken in dit kader en hen  
uitnodigen voor de werkgroep WOT. Mevrouw Hadad 
vraagt of er subsidies kunnen worden toegekend aan 
handelaars die hun zaak toegankelijk willen maken. De 
Schepen antwoordt dat hij zal onderzoeken of hiervoor 
extra geld kan worden vrijgemaakt in het budget van 
2009.  
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4 Groupe de travail Enseignement, Emploi et 
Formation (EEF) 
 
a) Personnel communal 
 
Afin d’arriver au pourcentage imposé légalement de 
3% de personnel ayant un handicap, la Ville a décidé 
de mener une politique d’égalité des chances 
proactive pour son personnel, cela entre autre au 
niveau du recrutement de nouveau personnel. 
L’Echevin du Personnel Close et l’Echevin El Ktibi 
travaillent actuellement à une Charte pour l’Egalité 
des Chances propre à la Ville, qui servira comme 
document officiel pour la politique de personnel et du 
recrutement. 
 
b) Enseignement 
 
L’Echevine de l’Instruction publique Hariche est en 
train d’instaurer une Commission Handicap pour les 
écoles communales bruxelloises, comme Mme Mahy 
l’avait expliqué lors de la dernière séance. Mme 
Montini pose sa candidature afin de représenter le 
CCPH dans cette Commission. 

4 Werkgroep Onderwijs, Tewerkstelling en Vorming 
(OTV) 
 
a) Gemeentepersoneel 
 
Teneinde het wettelijk opgelegde percentage van 3 % 
personeelsleden met een handicap te halen, heeft de 
Stad Brussel besloten een proactieve gelijke-
kansenbeleid te voeren inzake haar personeel, o.a. op 
het gebied van de aanwerving van nieuw personeel. 
Schepen van Personeel Close en Schepen El Ktibi 
werken momenteel een Charter voor Gelijke Kansen 
eigen aan de Stad, dat als officieel document zal dienen 
voor het personeels- en aanwervingsbeleid.  
 
 
b) Onderwijs 
 
Schepen van Onderwijs Hariche is bezig met de 
oprichting van een Comité Handicap voor de Brusselse 
gemeentescholen, zoals Mevrouw Mahy tijdens de 
vorige vergadering wist mee te delen. Mevrouw Montini 
stelt zich kandidaat om de APH te vertegenwoordigen in 
dit Comité.  
 

5 Groupe de travail Information, Communication 
et Multimédias (ICM) 
 
a) Centre de référencement 
 
Comme mentionné dans le point 3.b, la Ville de 
Bruxelles va installer un numéro vert où tout 
Bruxellois ayant un question sur l’handicap pourra 
s’adresser, ou être orienter vers l’institution adéquate. 
Cette approche a été choisie en lieu et place d’un site 
web.  En effet, comme le groupe de travail l’avait 
déjà remarqué, l’offre d’information actuelle sur 

5 Werkgroep Informatie, Communicatie en 
Multimedia (ICM) 
 
a) Informatiecentrum 
 
Zoals in 3.b vermeld zal de Stad Brussel een groen 
nummer zal vrijgeven, waar elke Brusselaar die een 
vraag heeft over handicap terecht zal kunnen, of waar de 
vraagsteller op zijn minst naar de correcte instantie zal 
worden doorverwezen. Er is voor deze aanpak gekozen 
en niet voor een website omdat, zoals de werkgroep 
ICM eerder al had opgemerkt, het huidige 
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l’Internet est déjà peu claire et la Ville contribuerait 
de cette manière à augmenter cette confusion dans la 
pléthore de sources d’informations. De plus, la 
Région Bruxelles-Capitale vient de tenter de 
regrouper toutes les informations pertinentes sur un 
seul site web (www.bruxellessocial.be). Espérons que 
cet instrument se développera en une source 
d’informations on-line exhaustive. 
 
b) Communications du CCPH 
 
L’Echevin El Ktibi a invité les Echevins de l’Egalité 
des Chances des 18 autres communes bruxelloises, 
ainsi que les représentants respectifs de leurs Conseils 
consultatifs pour la Personne handicapée, pour une 
rencontre en septembre. Les contacts nécessaires 
seront établis de sorte qu’un échange d’informations à 
l’avenir puisse se faire entre les différents Conseils 
consultatifs. 
 
c) Lettre aux centres culturels et aux salles de concert 
bruxellois. 
 
Encore trop de centres culturels et aux salles de 
concert sont inaccessible aux personnes ayant un 
handicap. Afin de motiver les organisateurs de 
prendre leur responsabilité, le Conseil consultatif leur 
écrira une lettre signée par l’Echevin ainsi que par les 
deux Vice-présidentes. 
 
d) Lettre aux éditeurs belges. 
 
Le Conseil consultatif adressera une communication 
identique aux éditeurs, dans laquelle il sera proposé 
aux écrivains liés aux maisons d’édition, qu’à chaque 
mise sous presse d’un nouveau livre,  d’enregistrer 
également une version audio et de l’éventuellement 

informatieaanbod op het internet al zeer 
onoverzichtelijk is en de Stad op die manier enkel zou 
bijdragen aan het te grote aantal bronnen van informatie. 
Bovendien heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest net 
een poging ondernemen om alle relevante informatie te 
groeperen op één website (www.sociaalbrussel.be). 
Hopelijk zal dit instrument uitgroeien tot een 
exhaustieve online bron van informatie.  
 
b) Communicatie van de APH 
 
Schepen El Ktibi heeft de Schepenen van Gelijke 
Kansen van de andere 18 Brusselse gemeentes, alsook 
de vertegenwoordigers van hun respectievelijke 
Adviesraden voor Personen met een Handicap, 
uitgenodigd voor een ontmoeting in september. Hier 
zullen de nodige contacten worden gelegd zodat een 
navenante uitwisseling van informatie tot stand kan 
komen tussen de verschillende Adviesraden. 
 
c) Brief aan de Brusselse cultuurcentra en concertzalen. 
 
 
Nog te veel Brusselse cultuurhuizen zijn ontoegankelijk 
voor personen met een handicap. Om de organisatoren 
aan te zetten om hun verantwoordelijkheid op te nemen, 
zal de Adviesraad hen een brief schrijven ondertekend 
door de Schepen en beide Ondervoorzitsters. 
 
 
d) Brief aan de Belgische uitgevers. 
 
De Adviesraad zal eveneens zulk een schrijven richten 
aan de boekuitgeverijen, waarin voorgesteld wordt om 
aan de aan deze uitgeverijen verbonden auteurs te 
vragen om, telkens als zij een nieuw boek ten perse 
laten gaan, hiervan ook een audioversie op te nemen en 
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offrir aux bibliothèques belges. 
 

deze eventueel aan de Belgische bibliotheken aan te 
bieden. 
 

Réunion du Bureau du CCPH pour la préparation 
de la prochaine réunion du CCPH:  
 
Mardi 9 septembre 2008 à 14 h au Centre 
administratif (5e étage, local 05.38). 
 
 
Prochaine réunion du CCPH: 
 
Mardi 23 septembre 2008 à 18 au au Centre 
administratif (5e étage, local 05.38). 
 

Bijeenkomst van het Bureau van de SAPH ter 
voorbereiding van de volgende SAPH-vergadering :  
 
Dinsdag 9 september 2008 om 14 u in het 
Administratief Centrum (vijfde verdieping, lokaal 
05.38). 
 
Volgende vergadering van de SAPH :  
 
Dinsdag 23 september 2008 om 18 u in het 
Administratief Centrum (vijfde verdieping, lokaal 
05.38). 
 

 


