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Séance plénière – Plenaire zitting 
Rapport du Rapport du Rapport du Rapport du 15 avril 15 avril 15 avril 15 avril 2008 2008 2008 2008 ---- Verslag van Verslag van Verslag van Verslag van 15 april 15 april 15 april 15 april 2008 2008 2008 2008    

 
Présents/ Aanwezig: L’Echevin Ahmed El Ktibi, Mme Elise Konings (Cabinet de l’Echevin El Ktibi), 
Mme Nele Mahy (Cabinet de l’Echevine Hariche), Monsieur Benoit Wouters (Groupe "Vous et Moi"), 
Mme Christiane De Busschere, Mme Roselyne Borghmans (ONA), M. Jean Depasse, Mevr. Nadia Hadad, 
M. Guy Kutuka Makasi, Dhr. Bernard Lemaire, Mme Danielle Selvais (Les Amis de Benjamin), Mme 
Rose-Marie Montini (Les Amis de Benjamin), M. Michel Cormond (Alteo), Mme Catherine Maon (Le 
8ème Jour), Mme Annie Martin (Groupe "Vous et Moi"), Mme Latifa Rahmoune, Mme Karima Razzouk 
(APEPA), Mme Corinne Hanon (Ville de Bruxelles – Stad Brussel), Dhr. Erik De Dijn (Ville de Bruxelles – 
Stad Brussel). 
 
Excusés/Verontschuldigd: M. Daniel Peltzer (ABP), Mevr. Sophie Meysman (NFGZ – FNPH), Mme 
Dominique De Thysebaert (Habitat-Santé), M. Michel Magis (Ligue Braille).  
 
Absents/ Afwezig: Mevr. Ann Heeren (Blindenzorg Licht en Liefde vzw), M. Charles Baranyanka (CBOE).  

 
 

1 Inscription des points divers à l’ordre du jour  
 

1 Inschrijving van de variapunten in de dagorde. 
 

2 Communication de l’Echevin et approbation du 
rapport de la réunion du 29 janvier 2008. 
 
Tout d’abord, l’Echevin veut féliciter les conseillers 
pour leur dynamisme : les trois groupes de travail se 
montrent enthousiastes dans leurs efforts et la 
fréquence des réunions est assez élevée, ce qui 
produit beaucoup de résultats. 
 
Ensuite l’Echevin raconte sa visite à Manufast-ABP, 
une imprimerie à Berchem-Sainte-Agathe qui 
emploie un grand nombre de personnes ayant un 
handicap. Le bon fonctionnement de cette entreprise 
professionnelle a été une surprise très agréable pour 
l’Echevin. 
 

2 Medelingen van de Schepen en goedkeuring van het 
verslag van de vergadering op 29 januari 2008. 
 
Allereerst wilt de Schepen de leden van de Adviesraad 
feliciteren met hun bedrijvigheid: de drie werkgroepen 
tonen zich enthousiast in hun activiteiten en de 
frequentie van de vergaderingen ligt erg hoog, met een 
grote output tot gevolg.  
 
Vervolgens vertelt de Schepen over zijn bezoek aan 
Manufast-ABP, een drukkerij te Sint-Agatha-Berchem 
die een groot aantal personen met een handicap 
tewerkstelt. De goede werking van dit zeer professionele 
bedrijf was een aangename verrassing voor de Schepen. 
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Enfin, l’Echevin présente sa nouvelle collaboratrice: 
Mme Elise Konings sera la responsable du volet 
Egalité des Chances à son Cabinet. 
 

Ten slotte stelt de Schepen zijn nieuwe medewerker 
voor: Mevr. Elise Konings zal instaan voor het luik 
Gelijke Kansen op zijn kabinet. 
 

3 Groupe de travail « Travaux publics et 
accessibilité des espaces publics ». 
 
a) Guide des bâtiments publics et répertoire des 
espaces publics 
 
Il faut installer un système de contrôle afin de 
pouvoir signaler les espaces difficilement accessibles 
à Bruxelles. Dans ce cadre, l’Echevin veut faire appel 
durant l’été 2009 à des étudiants (ayant 
éventuellement une formation d’architecture) pour 
faire une recherche à grande échelle à Bruxelles et 
dresser la carte de tous les problèmes actuels. Mme 
Debusschere remarque qu’une telle recherche peut 
signifier une plus-value pour les étudiants impliqués. 
  
b) Accessibilité de l’Hôtel de Ville 
 
L’Hôtel de Ville de Bruxelles est inaccessible en 
plusieurs endroits : il y a des marches à l’entrée, 
l’ascenseur est trop petit, des marches et des escaliers 
forment obstacle à de nombreux endroits y compris 
les couloirs. Il est cependant difficile d’améliorer 
l’accessibilité de l’Hôtel de Ville étant donné qu’il 
fait partie du Patrimoine culturel classé. Il est donc 
interdit d’apporter des changements à la structure du 
bâtiment. Déjà en 2004, une étude a été faite par la 
section ‘Architecture’ pour évaluer comment rendre 
l’Hôtel de Ville plus accessible sans enfreindre les 
règles (voir en annexe - en français uniquement). 
Dans cette étude, il apparaît clairement que la taille 
de l’ascenseur reste un obstacle important pour un 
bon accès de l’Hôtel de Ville. Il importe de toute 

3 Werkgroep “ Openbare Werken en 
Toegankelijkheid van Openbare ruimtes” 
 
a) Gids van de openbare gebouwen en checklist van 
ontoegankelijke plaatsen 
 
Er dient een monitorsysteem te worden opgezet om 
moeilijk toegankelijke plaatsen in Brussel te signaleren. 
De Schepen wilt hiervoor in de zomer van  2009 een 
beroep doen op studenten (evt. in architectuuropleiding) 
om een grootschalig veldonderzoek te doen in Brussel 
om zo alle bestaande problemen in kaart te brengen. 
Mevr. Debusschere merkt op dat dit soort onderzoek een 
meerwaarde kan betekenen voor de betrokken studenten.  
 
 
b) Toegankelijkheid van het Stadhuis 
 
Het Stadhuis van Brussel is op verschillende plaatsen 
ontoegankelijk: er zijn trappen aan de ingang, de lift is te 
klein en er zijn op talloze plaatsen in de gangen treden. 
Het is echter moeilijk om het Stadhuis toegankelijk te 
maken omdat dit gebouw behoort tot het beschermd 
Patrimonium van onroerend erfgoed, en het dus 
verboden is ingrijpende veranderingen aan te brengen in 
de structuur van het gebouw. In 2004 werd door de 
sectie Bouwkunst reeds een studie opgemaakt om te zien 
hoe het Stadhuis toegankelijk kan gemaakt worden 
zonder de regels te breken (zie bijlage, enkel in het 
Frans). In deze studie wordt echter toegegeven dat de 
kleine lift van het Stadhuis een belangrijk beletsel vormt 
voor de toegankelijkheid van het Stadhuis, waardoor er 
toch naar een alternatief gezocht moet worden. Zo is er 
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façon de trouver une solution alternative. 
Paradoxalement, un ascenseur a bien installé dans la 
Gare Centrale qui est pourtant également un bâtiment 
classé. De plus, les nombreux escaliers et marches 
sont un deuxième problème important à l’Hôtel de 
Ville. Il faut donc trouver un système pour vaincre 
ces obstacles. L’Echevin propose de contacter des 
bureaux d’architectes et de leur demander des offres 
de prix pour rédiger des plans d’accessibilité. 
 
c) Places de stationnement pour des personnes ayant 
un handicap 
 
Outre le fait que les personnes handicapées 
constatent souvent l’utilisation par d’autres des 
places de stationnement prévues pour eux, les 
commerçants doivent aussi faire face fréquemment à 
des personnes qui se garent dans les zones de 
livraison. Cela indique un problème de mentalité et 
de civilité auprès d’une partie des automobilistes 
bruxellois. De plus, selon eux, la Police ne tient pas 
assez compte de ce problème. Il faut donc agir de 
façon plus répressive face à ce type de comportement 
asocial, en augmentant la verbalisation. L’Echevin 
propose d’aborder cette question avec le Bourgmestre 
et le Conseil de la Police. 
 
Ensuite, l’Echevin évoque la  demande qui lui a été 
faite d’enlever une place de stationnement car la 
personne handicapée a déménagé. L’Echevin se 
propose de laisser cette place disponible vu le 
nombre d’emplacements insuffisants à Bruxelles. 
L’Echevin veut que le marquage en bleu (parfois 
effacé) rendant les places de parkings bien visible 
soit renforcé. 
 
 

in het Centraal Station – nochtans eveneens een 
beschermd gebouw – toch een toegankelijke lift 
geplaatst. Daarnaast vormen ook de talloze trappen en 
treden in het Stadhuis een tweede belangrijk probleem. 
Er moet dus naar een systeem gezocht worden dat deze 
obstakels overwint. De Schepen stelt voor om 
architectenbureaus te contacteren om prijsoffertes op te 
maken voor het opstellen van een toegankelijkheidsplan. 
 
 
c) Parkeerplaatsen voor personen met een handicap 
 
 
Niet enkel personen met een handicap stellen geregeld 
vast dat de voor hen voorziene plaatsen zijn onterecht 
zijn ingenomen, ook de winkeliers hebben in 
leveringszones vaak te kampen met onregelmatige 
parkeerders. Dit duidt op een mentaliteitsprobleem en 
een gebrek aan burgerzin bij een deel van de Brusselse 
chauffeurs. Bovendien houdt de politie volgens hen te 
weinig rekening met dit probleem. Er moet dus 
repressiever worden opgetreden tegen dit soort asiociaal 
gedrag, met meer bekeuringen. De Schepen stelt voor dit 
probleem aan te kaarten bij de Burgemeester en de 
Politieraad. 
 
 
Vervolgens vertelt de Schepen over het feit dat men hem 
heeft gevraagd een parkeerplaats voor personen met een 
handicap weg te halen in een bepaalde straat omdat de 
persoon in kwestie is verhuisd. De Schepen vertelt dat 
hij hier niet toe geneigd is, juist omdat het aantal 
plaatsen in Brussel nog niet hoog genoeg ligt. Hij wenst 
eveneens dat de (soms vervaagde) blauwe 
wegmarkering, die de parkeerplaatsen goed zichtbaar 
maken, herverfd worden. 
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De plus, il est demandé si les stewards de l’asbl 
BRAVVO ne peuvent pas assurer un contrôle plus 
sévère sur ces places de stationnement. L’Echevin 
nous assure que les stewards sont bien conscients de 
ce problème et qu’ils signalent des infractions. 
 
M. Wouters demande s’il est opportun de mettre en 
œuvre une nouvelle campagne de sensibilisation sur 
les places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées, au moyen de tracts ou de cartes à placer 
sous les essuie-glaces, comme cela a été fait dans le 
passé. Il est répondu que cette sorte d’action doit se 
faire peut-être plus courtoisement sans susciter le 
mécontentement des conducteurs. En tout cas la 
sensibilisation et la verbalisation doivent aller de 
concert.  L’Echevin conclut de suivre une piste qui 
prenne en compte les remarques ci-dessus. 
 
d) Vade-mecum de la RBC 
 
Le « Vade-mecum des PMR dans l’espace public », 
édité par le Ministère de la Région de Bruxelles 
Capitale peut être adapté pour la Ville de Bruxelles 
afin de l’appliquer à tous les niveaux communaux. 
 
 
e) Toilettes publiques pour des personnes 
handicapées 
 
L’Echevin El Ktibi mentionne que le coût de 
l’installation d’une toilette publique accessible à tout 
le monde est très élevé (400.000 euros l’unité).  Il 
faut donc chercher une autre solution. L’Echevin 
propose d’ajouter ce problème dans le rapport annuel 
du CCPH.  
 
M. Wouters y adhère: une toilette de ce coût n’est pas 

Daarnaast wordt gevraagd of de stewards van vzw 
BRAVVO niet kunnen instaan voor een strengere 
controle van deze parkeerplaatsen. De Schepen verzekert 
ons echter dat de stewards aandacht hebben voor dit 
probleem en overtredingen signaleren. 
 
Dhr. Wouters vraagt of er een nieuwe 
sensibiliatiecampagne kan worden opgezet rond de 
parkeerplaatsen, eventueel met pamfletten of kaartjes om 
achter de ruitenwissers te steken, zoals dat reeds in het 
verleden gebeurd is. Er wordt geantwoord dat dit soort 
actie misschien iets hoffelijker kan gebeuren, iets dat 
geen kwaad bloed zet bij de chauffeurs. In ieder geval 
moeten sensibilisatie en beboeting hand in hand gaan, en 
besluit de Schepen een piste te zullen volgen die 
rekening houdt met het bovenstaande.  
 
 
d) Vademecum van het BHG 
 
Het « Vademecum voor personen met een handicap in 
de openbare ruimte », uitgegeven door het Ministerie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan worden 
aangepast voor de Stad Brussel en toegepast worden op 
alle gemeentelijke vlakken. 
 
e) Openbare toiletten voor personen met een handicap 
 
Schepen El Ktibi vertelt dat de kost voor de installatie 
voor een publiek toilet dat toegankelijk is voor iedereen 
erg hoog ligt (400.000 EUR per stuk). Er moet dus naar 
een andere oplossing gezocht worden. De Schepen stelt 
voor dit op te nemen in het jaarlijks verslag van de APH. 
 
 
 
Dhr. Wouters sluit zich hierbij aan: een toilet van die 
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nécessaire, il faut juste trouver des solutions 
adaptées. 
 
f) Accessibilité des commerces  
 
Il est décidé de mettre en œuvre une campagne de 
sensibilisation à l’accessibilité des commerces 
bruxellois, cela via l’asbl Atrium, les Town Center 
Managements et les comités de quartier. 
 

prijs is niet nodig, er moet enkel gezocht worden naar 
aangepaste oplossingen. 
 
f) Toegankelijkheid van handelszaken 
 
Er wordt beslist om een sensibilisatiecampagne rond 
toegankelijkheid te richten naar de Brusselse 
handelszaken, via o.a. vzw Atrium, de Town Center 
Managements en de Wijkcomités. 
 

4 Groupe de travail « Enseignement, Emploi et 
Formation » 
 
a) Centre de référencement et site web 
 
Un centre de référencement est nécessaire pour 
informer clairement la population sur tout ce qui 
existe à Bruxelles concernant les handicaps. Grâce ce 
site web, on disposera ainsi d’un instrument durable 
au service de la population pour plusieurs années. 
Mme Razzouk nous informe de l’existence du guide 
de l’asbl « Aidants-Proche » (http://www.aidants-
proches.be/) qui devrait être très complet. La gestion 
des informations sera prise en charge par la cellule 
Egalité des chances. Ces informations dépasseront le 
niveau communal pour inclure les niveaux de la 
Région et des Communautés. 
 
Mme Hanon indique que le site web pourrait 
s’insérer dans le cadre du nouveau site web de la 
Ville de Bruxelles, qui devrait être mis en ligne en 
automne.  
 
b) Sensibilisation des écoles. 
 
La sensibilisation au handicap serait utile non 
seulement pour les élèves mais également pour les 

4 Werkgroep « Onderwijs, Tewerkstelling en 
Vorming » 
 
a) Informatiecentrum en website 
 
Een informatiecentrum is nodig om de bevolking op een 
eenduidige en duidelijke manier te informeren over het 
Brusselse aanbod inzake handicap. Met een website 
wordt bovendien een duurzaam instrument gecreëerd dat 
jarenlang ten dienste van de burger zal staan. Mevr. 
Razzouk vertelt over gids van vzw “Aidants-Proche” 
(http://www.aidants-proches.be/), die zeer compleet zou 
zijn. Het beheren van de informatie ligt in handen van de 
Cel Gelijke Kansen. Deze informatie zou het territorium 
van de Stad overstijgen naar Gewestelijk en 
Gemeenschapsniveau. 
 
 
Mevr. Hanon haalt aan dat de website zou kunnen 
ingepast worden in het kader van de vernieuwde website 
van de Stad Brussel, die in het najaar online zou moeten 
komen. 
 
b) Sensibilisatie in de scholen  
 
Bewustmaking rond handicap zou niet enkel nuttig zijn 
voor de leerlingen maar ook voor de onderwijzers en de 
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enseignants et les parents. Concrètement, un parcours 
de simulation est proposé. 
 
De plus, il faut contrôler dans quelle mesure les 
écoles sont accessibles pour des personnes à mobilité 
réduite. Une véritable intégration ne peut se faire que 
par du ‘mainstreaming’ et par la formation des 
enseignants. Il faudrait désigner dans chaque école 
une personne de contact qui soit au courant des 
possibilités  d’accès et installer un réseau de 
communications entre les directions. 
 
L’Echevin demande s’il est possible d’inclure les 
écoles bruxelloises dans le guide des bâtiments 
publics. Lors de la visite, des indications peuvent être 
données à la direction. 
 
Mme Mahy du Cabinet de l’Échevine de l’Instruction 
publique Faouzia Hariche donne quelques 
explications sur le système scolaire bruxellois ; cela 
ne concerne bien sûr que sur les écoles communales. 
Elle explique que l’Échevine ne souhaite pas 
organiser une action unique de sensibilisation, 
comme la Journée du Handicap, mais qu’elle veut 
plutôt instaurer un Comité Handicap en 2009, dont le 
CCPH pourrait faire partie. Au lieu de la 
sensibilisation, il s’agirait de l’intégration structurelle 
de la dimension « handicap » dans la politique 
scolaire. Ainsi, un état des lieux a été réalisé auprès 
des écoles de la Ville de Bruxelles via l’envoi d’un 
questionnaire. Il a permis de mettre en évidence que 
les écoles sont déjà très actives au niveau de la 
sensibilisation et qu’il n’est donc pas nécessaire de 
les surcharger encore plus avec une action ponctuelle. 
Ces actions sont souvent menées à l’initiative d’une 
personne motivée (enseignant ou parent) et 
pourraient être davantage généralisées si elles 

ouders. Concreet wordt er een simulatieparcours 
voorgesteld.  
 
Bovendien zou moeten worden nagegaan in welke mate 
de scholen toegankelijk zijn voor personen in een 
rolstoel. Echte integratie kan maar bereikt worden door 
mainstreaming en door het vormen van de onderwijzers. 
Zo zou er in elke school een contactpersoon moeten 
aangeduid worden die op de hoogte is van de 
toegankelijkheidssituatie in de school en kunnen er tips 
worden aangereikt aan de directie.  
 
De Schepen vraagt of het mogelijk is de Brusselse 
scholen op te nemen in de toegankelijkheidsgids. 
Tijdens het bezoek kunnen er dan ook tips aan de 
directie worden gegeven. 
 
Mevrouw Mahy van het Kabinet van Schepen van 
Openbaar onderwijs Faouzia Hariche geeft enige uitleg 
bij het Brusselse scholensysteem, dat uiteraard enkel de 
gemeentescholen zelf betreft. Zij vertelt dat de Schepen 
niet zo happig is op het organiseren van een eenmalige 
sensibilisatieactie zoals de Dag van de Handicap, maar 
eerder een comité Handicap wil oprichten in 2009, waar 
de o.a. APH dan eveneens deel van zou kunnen 
uitmaken. I.p.v. sensibilisatie gaat het dan om een 
structurele integratie van de dimensie handicap in het 
scholenbeleid. Zo werd aan de hand van een vragenlijst, 
opgestuurd naar de gemeentescholen, een stand van 
zaken opgemaakt. Hiermee werd aangetoond dat de 
scholen reeds zeer actief zijn op het gebied van 
sensibilisatie en dat het dus niet nodig is hen extra te 
belasten met een gerichte actie. Dit soort acties wordt 
immers al vaak genoeg op poten gezet door een 
gemotiveerd persoon (onderwijze of ouder) en zou 
kunnen veralgemeend worden, indien ze op een 
strucurele manier ondersteund worden 
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bénéficiaient d’un soutien structurel (réseau 
d’informations et de personnes relais utiles, mise à 
disposition de matériels adaptés, projet pédagogique 
comprenant aussi l’intégration du handicap dans ses 
priorités…). D’où la volonté de l’Echevinat de 
l’instruction publique de mettre sur pied un Comité 
Handicap, composé d’experts, de parents et de 
représentants des écoles. 
 
Par rapport à l’accessibilité des bâtiments scolaires, 
Mme Mahy communique que cet aspect est inclus 
dans les cahiers de charges pour la construction des 
nouveaux bâtiments scolaires ainsi que pour les 
rénovations lourdes.  De plus, une collaboration avec 
l’ANLH (Association nationale du logement des 
personnes handicapées, http://www.anlh.be/) est 
aussi envisagée dans le cadre du Comité Handicap, 
notamment pour réaliser un état des lieux de 
l’accessibilité des bâtiments scolaires.  
En ce qui concerne les autres réseaux scolaires non 
communaux, le CCPH reste bien sûr libre de les 
contacter de sa propre initiative: l’Echevinat de 
l’Instruction publique n’a aucun lien direct avec eux. 
 
L’Echevin est très content de la détermination des 
écoles concernant une intégration plus large du 
handicap et il propose que le CCPH soit représenté 
au sein du futur Comité Handicap. 
 
c) Formation du personnel de la Ville et pourcentage 
du personnel ayant un handicap 
 
La formation du personnel de la Ville doit être prise 
en charge par des associations expertes. 
 
L’Echevin rappelle que le pourcentage du personnel 
ayant un handicap doit s’élèver à 3% selon la loi. 

(informatienetwerk en contactpersonen, aangepast 
materiaal, handicap geïntegreerd in het onderwijsplan...). 
Daarom wilt de Schepen van Openbaar Onderwijs een 
Comité Handicap op touw zetten, bestaande uit experten, 
ouders en vertegenwoordigers van de scholen. 
 
 
 
 
Aangaande de toegankelijkheid van de schoolgebouwen 
weet Mevr. Mahy te vertellen dat dit aspect is 
opgenomen in de lastenboeken voor de constructie van 
nieuwe gebouwen alsook voor die van grote 
verbouwingswerken. Meer nog, in het kader van het 
Comité Handicap is er een samenwerking voorzien met 
de ANLH (Association nationale du logement des 
personnes handicapées, http://www.anlh.be/) om de 
toegankelijkheid van de scholen te onderzoeken.  
Wat betreft de andere onderwijsnetwerken is de APH 
natuurlijk vrij om deze op eigen inititatief te contacteren: 
de Schepen van Openbaar onderwijs heeft geen enkele 
directe relatie met hen. 
 
 
Schepen El Ktibi is zeer verheugd over de motivatie van 
de scholen die uit dit verslag spreekt, en stelt voor dat de 
APH zeker vertegenwoordigd wordt in het toekomstige 
Comité Handicap.  
 
c) Vorming Stadspersoneel en percentage van personeel 
met een handicap 
 
Er wordt bepaald dat de vorming van het stadspersoneel 
het best door gespecialiseerde vzw’s wordt gedaan. 
 
Ten tweede vertelt de Schepen dat het wettelijk 
voorgeschreven percentage van gemeentelijk personeel 
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L’Echevin nous fera part de sa rencontre avec 
l’Echevin du Personnel Philippe Close qui aura lieu 
le 8 mai 2008. Par le moyen du ‘mainstreaming’, il 
faut s’assurer que les personnes ayant un handicap 
ont les mêmes possibilités d’obtenir une fonction à la 
Ville, afin de pouvoir atteindre au moins le chiffre 
légal.   
 

met een handicap 3% bedraag. De Schepen vertelt over 
de vergadering met Schepen van Personeel Philippe 
Close op 8 mei 2008, waarna er een duidelijker zicht zal 
zijn op de actuele situatie. Via mainstreaming moet 
ervoor gezorgd worden dat personen met een handicap 
dezelfde mogelijkheden hebben om een functie aan de 
Stad kunnen verwerven om het streefcijfer te behalen. 
 

5 Groupe de travail « Informatique, 
communication et multimédia pour des personnes 
handicapées » 
 
Mme Selvais relate les sujets traités actuellement par 
le groupe de travail ; certains ont déjà été abordés 
dans les points ci-dessus: le nouveau site web 
accessible de la Ville de Bruxelles et le centre de 
référencement. Ce dernier ne devrait pas se limiter 
uniquement à être un site web, mais disposer 
également d’une adresse courriel ainsi qu’un numéro 
de téléphone et de fax à la disposition du citoyen 
pour recevoir ses questions et y répondre. 
 
Mme Montini propose de placer des pictogrammes 
aux endroits et immeubles importants, ce qui peut 
être utile non seulement pour des personnes ayant un 
handicap mais aussi pour des touristes. 
 
 
Enfin, il est demandé d’installer un système sonore 
aux feux de signalisation à Bruxelles. Et surtout, il 
faut augmenter le temps prévu pour traverser la rue à 
de nombreux endroits, parce qu’il existe plusieurs 
groupes de population, comme les personnes ayant 
un handicap et les seniors, qui n’ont pas 
suffisamment de temps pour traverser la rue en toute 
sécurité.  
 

5 Werkgroep « Informatica, Communicatie en 
Multimedia voor personen met een handicap » 
 
 
Mevr. Selvais haalt de punten aan waar de werkgroep 
momenteel mee bezig is, maar die reeds in de vorige 
punten aan bod zijn gekomen: de toegankelijke nieuwe 
website van de Stad Brussel en het informatiecentrum. 
Dit laatste zou niet beperkt mogen blijven tot een 
website, maar men zou naast een vast e-mailadres 
eveneens een telefoon- en faxnummer ter beschikking 
moeten stellen van de burger waar die terecht kan met 
haar of zijn vragen.  
 
Mevr. Montini doet het voorstel om verduidelijkende 
pictogrammen aan te brengen op belangrijke plaatsen en 
gebouwen in Brussel, die niet enkel nuttig kunnen zijn 
voor personen met een handicap maar ook voor bv. 
toeristen.  
 
Ten slotte wordt gevraagd om werk te maken van de 
installatie van een geluidssysteem aan de verkeerslichten 
in Brussel. Bovendien moet ook de duur die voorzien is 
om over te steken wanneer het groen is op vele plaatsen 
verlengd worden, omdat verschillende 
bevolkingsgroepen zoals personen met een handicap en 
senioren onvoldoende de tijd hebben om veilig over te 
steken. 
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 6 Points divers 
 
Mme Hadad nous parle du guide « Bruxelles-
Mobilité » qui exerce un contrôle global à la Région 
et qui peut être appliqué à la situation Bruxelloise. 
 

6 Variapunten 
 
Mevr. Hadad vertelt over de gids “Brussel-Mobiliteit” 
die een globale controle uitoefent in het Gewest, die kan 
toegepast worden op de situatie in Brussel.  
 

Réunion du Bureau du CCPH pour la préparation 
de la prochaine réunion du CCPH :  

Le mardi 27 mai à 14 h au Centre Administratif. 

 

Prochaine réunion du CCPH : 

Le mardi 17 juin à 18 h au Centre Administratif.  

Bijeenkomst van het Bureau van de SAPH ter 
voorbereiding van de volgende SAPH-vergadering :  
 
Dinsdag 27 mei om 14 u in het Administratief Centrum. 
 
Volgende vergadering van de SAPH :  
 
Dinsdag 17 juni om 18 in het Administratief Centrum. 

 


