Adviesraad voor Personen met
een Handicap
Voltallige zitting van 22 mei 2018 van 18u00 tot 20u00
Aanwezig: Mr Mohammed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen en Voorzitter van de APH ; Mevr
Saïda Bakkali, medewerkster van de Schepen ; Mr Philippe Close, Nurgemeester van de Stad Brussel;
Mevr Audrey Dubois, medewerkster van de Burgemeester ; Mr Mathieu Auverdin, Technisch Adjunct
Directeur van het Departement Stedenbouw ; Mr Olivier Verstraeten, medewerker van de
Burgemeester ; Mme Nel Vandevannet ; Mr Jacques Petit (AMT Concept) ; Mr Jean-Marc Hollants (AMT
Concept) ; Mevr Nadia Hadad (ENIL) ; Mr Michel Cormond (Altéo) ; Mr Jacques Dekoster (Altéo) ; Mevr
Rose-Marie Montini (Les amis de Benjamin) ; Mevr Christiane De Busschère ; Mr Charly Douglas ; Mevr
Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde).
Verontschuldigd : Mr Miguel Gerez (AMT Concept) ; Mr Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo) ; Mr
Nino Peeters (Passe le message à ton voisin) ; Mr Samir El Bidadi (6ème sens) ; Mevr Valérie Neysen
(FFSB) ; Mevr Tanya Weyn (ADO-Icarus) ; Mevr Fabienne Feyaerts (FNPH) ; Mevr Catherine Zekas
(Huitième jour) ; Mevr Frédérique de Jonghe (FNPH) ; Mevr Christine Beausaert (Ligue Braille) ; Mevr
Anne-Sophie Reuzeau (Œuvre Nationale des Aveugles) ; Mr Jean Depasse ; Mr Kharrim Mourad.
Secretariaat: Barbara De Witte voor de Cel Gelijke Kansen.

1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 17 januari 2018
Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken actieplan
De werkateliers met de APH (aanwezigen: Mr Gerez, Mr Hollants en Mr Petit voor AMT Concept , Mevr
de Jonghe voor de FNPH, Mevr Hadad voor Enil, Mr Dekoster voor Altéo) op 25 en 26 januari hebben
aanleiding gegeven tot een eerste kladversie van het actieplan die aan de departementen en diensten
van de administratie van de Stad werd voorgelegd. Een 20tal werkvergaderingen vonden plaats tussen
februari en april met vertegenwoordigers van de betrokken diensten. De versie die weerhouden werd
als resultaat van deze ontmoetingen zal in de loop van de maand juni voorgesteld worden aan de APH
om het uiteindelijke document af te werken welke aan het Directiecomité zal gepresenteerd worden
en vervolgens ter goedkeuring aan het College en de Gemeenteraad voorgelegd zal worden. Een
uitnodiging ter attentie van de leden van de APH zal op de plenaire zitting van 22 mei volgen.
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3. Feedback intercommunale zitting op 19 februari
De intercommunale ontmoeting welke op 19 februari plaatsvond in de lokalen van de GOB werd
georganiseerd op initiatief van Brulocalis en Brussel Mobiliteit. De uitnodiging werd niet naar de leden
van de APH verstuurd doch 4 leden waren aanwezig daar zij via andere kanalen uitgenodigd werden.
Om te voorkomen dat slechts een deel van de APH informatie aangaande regionale e.a. ontmoetingen
ontvangt in de toekomst, werd afgesproken om in het vervolg aan de organisatoren toelating te
vragen om de informatie te verspreiden.
De ontmoeting verliep als volgt: introductie door Mevrouw de Staatssecretaris Bianca Debaets ;
presentaties door de regionale administraties (Brulocalis en Brussel Mobiliteit) omtrent hun acties ten
voordele van toegankelijkheid en inclusie van personen met een handicap ; presentatie van twee
adviesraden door de gemeente Ukkel en de Stad Brussel ; presentatie van het project van
handistreaming door de gemeente Vorst ; presentatie van de renovatiewerken van het gemeentehuis
in Vorst ; presentatie van de resultaten van de vragenlijst die door Brulocalis naar de gemeenten werd
verstuurd om informatie in te winnen aangaande het bestaan en de werking van gemeentelijke
instanties die ijveren voor de integratie en representatie van personen met een handicap.

4. Presentatie projecten Brucity, Beurs en herinrichting van de centrale lanen door de Burgemeester
Brucity 2021: Het constructieplan van het nieuw administratief centrum kadert in het project BXL 2021
welke een aantal initiatieven nastreeft met het oog op de verbetering van het onthaal en de
verwerking van aanvragen van de burgers, de doeltreffendheid van de werkmethoden en het welzijn
van het personeel. Het project streeft eerst en vooral toegankelijkheid, een optimale dienstverlening
en transparantie na. Een weergave van het gehele gebouw alsook de gelijkvloers welke voornamelijk
gericht is op de bezoekers en een typische verdieping werden voorgesteld. Wat betreft de
toegankelijkheid van het gebouw, werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de ingangen, aan de
controle en gebruiksfuncties van de liften, aan de doorgangen en breedte van de deuren, aan de
hoogte van de besturingssystemen, aan de WC’s voor personen met beperkte mobiliteit, aan de
bewegwijzering en aan het evacuatiesysteem. Parkeerplaatsen voor personen met een handicap zullen
in de ondergrondse parking en rond het gebouw voorzien worden.
Website: www.brussel.be/bxl2021 ; video: https://youtu.be/RLKcb20XcSQ
Er werd opgemerkt dat het noodzakelijk is om op voorhand de conformiteit van de ovale liften goed na
te kijken. De ingang van dit type liften blijkt namelijk vaak te smal te zijn om toegang te verlenen aan
elektrische rolstoelen. De opmerking werd genoteerd en zal verder bestudeerd worden door de
technische diensten.
Beurs: De missie van de herinrichting van de Beurs is om het gebouw terug te geven aan de burgers
door gratis toegang te verlenen en er toeristische attracties te organiseren waarbij het een levendige
plaats wordt met tentoonstellingen en restauratie. Er wordt voorzien om liften te installeren naar alle
verdiepen vanaf het straatniveau. Herinrichtingswerken rond de Beurs worden ook voorzien met het
oog op een verbeterde doorgang.

Er werd gewezen op het belang van onderhoud van de liften opdat de toegang voor personen met
beperkte mobiliteit 24u op 24 gegarandeerd wordt. Een voorstel wordt momenteel onderzocht om in
het contract met de leverancier van de liften, de interventiedienst te optimaliseren.
Centrale Lanen: Het eerste objectief van de herinrichting van de centrale lanen, gaande van het De
Brouckèreplein tot het Fontainasplein, was om deze zone voor voetgangers te reserveren. De
algemene principes van dit project streven ernaar om een zone te creëren met zo weinig mogelijk
niveauverschillen, met begeleiding aan de kruispunten, met meer verzorgde terrassen, een aanpassing
van de ingangen/uitgangen van de gebouwen en een aangepaste verlichting. Er kunnen drie zones
onderscheiden worden: een voetgangerszone langs de gevels van de gebouwen, een rustzone waar de
terrassen kunnen geïnstalleerd worden en een centrale voetgangerszone die tevens toegankelijk zal
zijn voor leveringsdiensten tussen 4u en 11u. De materialen werden in functie hiervan aangepast. Een
dertigtal parkeerplaatsen voor personen met een handicap worden rondom de voetgangerszone
voorzien. Vrije doorgang wordt tevens voorzien voor transportbedrijven voor personen met een
handicap die regelmatig op de voetgangerszone moeten zijn (scholieren,…) en voor voertuigen van
medisch en paramedisch personeel. Gidslijnen in de blauwe stenen, roosters en afwateringskanalen
worden voorzien om als blindegeleidelijnen te fungeren.
Er werd opgemerkt dat fietsers een gevaar kunnen betekenen voor voetgangers en in het bijzonder
voor slechtzienden binnen de voetgangerszones en meer bepaald in de centrale zones.
5. Variapunten
- Mevrouw De Busschère deelde haar bezorgdheid mee betreffende de nieuwe wet die vanaf 1 juni
toelaat aan fietsers om bij rood licht, rechtsaf straten in te slaan. Er bestaat namelijk gevaar voor
slechtziende en blinde voetgangers die op dat moment de straat willen oversteken dat deze met
fietsers botsen.
- Mr Petit heeft de Voorzitter van de APH gewezen op het gebrek aan toegankelijkheid van de
activiteiten die in het kader van het Irisfeest 2018 plaatsvonden. De ingangen waren niet
toegankelijk, kabelbeschermingen op de grond verhinderden een vlotte doorgang op verschillende
plaatsen, de WC’s voor personen met een handicap waren niet aangepast voor elektrische
rolstoelen en werden bovendien niet onderhouden dus waren uiteindelijk onbruikbaar. In 2017
namen het kabinet en de cel Gelijke Kansen reeds contact op met de organisatoren naar aanleiding
van een rapport opgemaakt door Mr Gerez. De cel Gelijke Kansen heeft zich ertoe verbonden
opnieuw contact op te nemen met de organisatoren.
- Mr Douglas wenste Mr Ouriaghli en Mr Close aan te spreken aangaande het feit dat een
parkeerplaats voor personen met een handicap voor de bibliotheek Riches Claires werd ingenomen
door een horecaterras. Het kabinet dat gelast is met wegeniswerken liet vooraf reeds weten dat
deze blauwe parkeerplaats iets verder in de straat verplaatst zou worden en de oorspronkelijke
plaats moest verdwijnen om doorgang te geven aan breder vrachtvervoer. Het kabinet en de cel
Gelijke Kansen zullen het dossier verder opvolgen en erop toezien dat er effectief een nieuwe
blauwe plaats aangemaakt wordt dichtbij de bibliotheek.
- Mr Petit heeft er eveneens op gewezen dat verschillende parkeerplaatsen voor personen met een
handicap reeds maanden bezet worden door containers recht tegenover zijn woning. Mr Petit werd
uitgenodigd om opnieuw contact op te nemen met de Cel om gevolg te geven aan dit dossier, in
samenwerking met het kabinet van de Burgemeester.

-

-

-

Mevr Montini heeft alsnog haar interesse medegedeeld om aparte werkvergaderingen te
organiseren om meer te focussen op de noden van personen met een mentale handicap en
personen met autisme in het bijzonder. Er werd voorgesteld om, bovenop de plenaire zittingen, in
de toekomst meer onder de vorm van workshops te functioneren waarbij gespecialiseerde
verenigingen samengebracht zouden worden om specifieker over mentale handicaps en autisme te
praten.
Mevr Montini heeft eveneens het onthaal van personen met autisme in het nieuw administratief
centrum aangekaart. Een eerste oplossing die voorgesteld werd, is het maken van individuele
afspraken om wachttijden te vermijden. Dit punt zal doorgegeven worden aan de betrokken
diensten.
Uiteindelijk werd de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit in het kader van
werven aangehaald. Mr de Burgemeester nodigde de leden van de adviesraad uit om contact op te
nemen met Mr Mille op het mailadres julien.mille@brucity.be om opmerkingen hieromtrent door
te geven.

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 van 18u tot 20u
in de Ogivale Zaal (Stadhuis), Grote Markt.

