
Adviesraad voor personen
met een handicap van  
de Stad Brussel                                              

Een initiatief van Ahmed El Ktibi, Voorzitter van de Adviesraad voor Personen met een Handicap en
Schepen van Openbare Werken, Participatie en Gelijke Kansen
Tweemaandelijkse uitgave Gelijke Kansen – dienst Gelijke Kansen December 2011 - n° H4 - Brussel 1

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: S

ch
ep

en
 A

hm
ed

 E
l K

tib
i –

 S
ta

dh
ui

s, 
G

ro
te

 M
ar

kt
, 1

00
0 

Br
us

se
l



Handicap, autonomie en toegang tot de openbare ruimte 

Het maakt niet uit wat voor handicap iemand heeft (zintuiglijk, motorisch, 
psychisch of verstandelijk): onze benadering is gebaseerd op het sociale 
model, waarbij een persoon met een handicap volledig in alle aspecten van de 
samenleving wordt geïntegreerd.

De meeste handicaps veroorzaken verminderde mobiliteit: een persoon in een 
rolstoel kan zich niet even gemakkelijk verplaatsen als een persoon zonder 
handicap. De samenleving moet er daarom op toezien dat ze toegankelijk 
is voor alle personen met een handicap, zowel fysiek als mentaal. Deze 
toegankelijkheid is immers onontbeerlijk voor de autonomie die nodig is voor 
een volwaardig burgerschap.

Ook personen zonder handicap hebben echter baat bij de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte: iemand met een gebroken been, ouders met een 
kinderwagen, mensen met boodschappen, zwangere vrouwen, kinderen, 
minder mobiele senioren…

Om in dialoog te treden met haar burgers met een handicap heeft de Stad 
Brussel in 2007 besloten een Adviesraad voor Personen met een Handicap op 
te richten.

Geschiedenis en samenstelling 

De Adviesraad voor Personen met een Handicap ontstond op 29 november 
2007. De Stad had verschillende verenigingen actief op het gebied van 
handicap gevraagd om hun kandidatuur in te dienen.

De tweetalige APH bestaat momenteel uit de volgende verenigingen: 
Accessibilité & Mobilité pour tous, Alteo, Association belge des paralysés, 
Blindenzorg Licht en Liefde, Fédération nationale pour la promotion des 
handicapés, de Adviesraad voor Senioren van de Stad Brussel, Gehandicapten 
en Solidariteit, de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, 
Habitat-Santé, de 8ste Dag, Le Troisième Œil, Les Amis de Benjamin, de 
Brailleliga, Oeuvre nationale des aveugles, Groupe “Vous et Moi” en enkele 
privé-personen.

Visie en werking 

Het doel van de APH is advies geven over de problemen waarmee personen 
met een handicap in de stad en daarbuiten geconfronteerd worden.

De Adviesraad kan de Stad ook voorstellen om informatiebrochures te 
maken, de Brusselse bevolking te sensibiliseren met concrete acties enz.

De APH vergadert minstens 3 keer per jaar en de verslagen van zijn voltallige 
zittingen worden gepubliceerd op www.brussel.be. 



Activiteiten en werkgroepen 

Naast de voltallige zittingen vergadert de APH in werkgroepen over 
specifieke projecten. Momenteel zijn er twee van die groepen actief: 
“Informatica, multimedia en communicatie” en “Openbare werken en 
toegankelijkheid van de openbare ruimte”.

De Raad organiseert sensibilisatieactiviteiten over handicap en 
toegankelijkheid zoals wedstrijden, conferenties en de infodag 
“Handistands”, die gewoonlijk doorgaat op 3 december – de Internationale 
Dag van de Handicap.

De APH zoekt nog nieuwe leden! 

Wilt u lid worden van de Adviesraad voor Personen met een Handicap? 
Neem dan contact op met zijn secretariaat, de dienst Gelijke Kansen 
(gelijkekansen@brucity.be – 0800 18 811).


