Adviesraad voor Personen met
een Handicap
Voltallige zitting van 08 mei 2019 van 18u00 tot 20u00
Aanwezig: Mr Mohammed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen en Voorzitter van de APH; Mr Jacques
Dekoster; Mevr Nadia Hadad (ENIL); Mr David Drozdz.

Verontschuldigd : Mevr Saïda Bakkali, medewerkster van de Schepen van Gelijke Kansen ; Mevr Dahlia
Ameluan (Ligue Braille); Mevr Alexandra Daoust ; Mr Jacques Petit (PMR Belgique); Mr Jean-Marc
Hollants ; Mr Charly Douglas ; Mr Jean Depasse ; Mevr Rose-Marie Montini (Les amis de Benjamin) ; Mr
Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo) ; Mr Nino Peeters (Passe le message à ton voisin) ; Mr Samir El
Bidadi (6ème sens) ; Mevr Valérie Neysens (FFSB) ; Mevr Tanya Weyn (ADO-Icarus) ; Mevr Fabienne
Feyaerts (FNPH) ; Mevr Catherine Zekas (Huitième jour) ; Mevr Frédérique de Jonghe (FNPH) ; Mevr
Anne-Sophie Reuzeau (Œuvre Nationale des Aveugles) ; Mme Agnès Pieck (Blindenzorg Licht en Liefde) ;
Mr Karim Mourad ; Mevr Christiane De Busschère ; Mr Miguel Gerez (AMT Concept) ; Mr Michel
Cormond (Alteo) ; Mr Vincent Carrière (CPAS).

Secretariaat: Mevr Barbara De Witte en Mevr Nadia Meftah voor de Cel Gelijke Kansen.
1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 20 februari 2019
Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd.
2. Toegankelijkheid van de openbare wegen in het bijzijn van de kabinetschef van de Schepen voor
openbare werken en mobiliteit, Mr. Bart Dhondt
Mevrouw Descheemaeker, kabinetschef van Schepen Bart Dhondt, liet weten dat de Schepen van
openbare werken bijzondere aandacht besteedt aan de herontwikkeling van wegen en om dat te doen
zal hij ongeveer 750.000,00 euro per jaar investeren in kleinschalige herstellingswerken die op kort
termijn ingepland kunnen worden: vb. aanpassingen van voetpadden, wegwerken van
niveauverschillen, verhoogde kruispunten, enz. Deze herstellingen zullen erop gericht zijn de gebreken
die in het kader van het PAVE-project werden geïdentificeerd, in eerste instantie aan te pakken.
De dienst wegeniswerken verbindt zich er ook toe om tijdens elke renovatie de veiligheid van
voetgangers en andere weggebruikers voorop te stellen zodat alle gebruikers veilig kunnen blijven
circuleren.
Elk groot project zal worden voorgelegd aan de Commissie “Mode Actif”, waarin enkele leden van de
APH tevens lid van zijn.
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Mevrouw Hadad wilde van de gelegenheid gebruik maken om te weten te komen welke middelen de
burger ter beschikking krijgt om verzoeken inzake wegenwerken in te dienen. Er bestaat een platform
in de dienst wegeniswerken waarmee deze aanvragen kunnen worden gerapporteerd; namelijk Fix My
Street. Desalniettemin is deze tool niet optimaal omdat het enerzijds niet vermeldt of het probleem is
opgelost en anderzijds omdat de tijdspanne waarin informatie teruggekoppeld wordt veel te lang is.
Het onderwerp “elektrische deelsteps” werd opnieuw aangekaart door de heer De Koster die
mevrouw Descheemaeker expliciet vroeg hoever de regelgeving van de Stad Brussel betreffende het
gebruik van deelsteps gevorderd is. Volgens mevrouw Descheemaeker werkt het Gewest aan een
Conventie via een proefproject dat o.a. alle aanbevelingen van de gemeenten centraliseert. De Stad
Brussel zou in dit proefproject met de nieuwe meerderheid drop-off zones willen voorstellen en een
voorstel voor een verordening willen indienen op basis van de breedte van voetpaden voor het
parkeren van deelsteps. Mevrouw Descheemaeker beloofde het congresvoorstel voor advies aan de
APH voor te leggen.
3. Verslag van de werkgroepen: GP1
Mevrouw De Witte heeft de vragen en conclusies van de eerste werkgroep over de toegankelijkheid
van de wegen geïntroduceerd en samengevat (WG1), waarvan alle leden het verslag per e-mail
hebben ontvangen.
Meneer Dekoster stelde hiernavolgend voor om alles wat is gedaan in termen van toegankelijkheid (zie
PAVE) in de vorm van een kaart te publiceren. Dit initiatief zou de burgers bewust maken van de
vooruitgang en de goede wil van de Stad Brussel.
Vervolgens introduceerde mevrouw De Witte het tweede onderwerp voor de werkgroepen met
betrekking tot de toegankelijkheid van handelszaken (WG2). Het onderwerp werd uiteindelijk
besproken met de administratie die reeds contact heeft gelegd met de heer Gerez, lid van onze APH,
om een aantal projecten uit te werken. Het project "Shopera" heeft bijvoorbeeld als doel de Adolphe
Maxlaan nieuw leven in te blazen. Er werd gevraag om in dit kader ook aandacht te besteden aan de
toegankelijkheid van de omliggende handelszaken. Deze thematiek vergt een nauwe samenwerking
tussen de diensten en kabinetten van urbanisme, wegeniswerken en handel. De betrokken kabinetten
werden reeds ingelicht van het project. Gezien de spontane dynamiek die in het kader van dit project
tot stand kwam, lijkt het opzetten van een extra werkgroep rond de kwestie momenteel niet
noodzakelijk.
Wat betreft de derde werkgroep rond de inclusie van kinderen met bijzondere noden in de Brusselse
scholen (GT3) zal een eerste formele zitting wellicht pas in september plaatsnemen daar een
coördinator voor inclusie in die periode dient gerekruteerd te worden. Voorafgaand zou in de loop van
de maand juni reeds een eerste ontmoeting tussen de leden van de APH en de dienst openbaar
onderwijs kunnen plaatsvinden in afwachting van de reactivering van het Integratiecomité voor
personen met een handicap.
De heer Dekoster stelt voor om samen te werken met UNIA voor WG3, omdat zij over goede expertise
op het gebied van inclusief onderwijs zouden beschikken.

4. Varia
Brailleprinter :
De Cel Gelijke kansen heeft sinds 2004 een brailleprinter ter beschikking welke aanvankelijk werd
gebruikt om menukaarten in braille voor Brusselse restaurants af te drukken. De printer is echter niet
meer up-to-date en de cel had bijgevolg graag de Braille Liga willen raadplegen om hen de printer te
schenken indien deze nog van enig nut kan zijn, maar vnl om alternatieven te bedenken voor de
toekomst. Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het integreren van een QR-code die bij het
inscannen via smartphone, het menu voorleest aan de gebruiker. Aangezien mevrouw Ameluan niet
aanwezig was, zal de cel contact met haar opnemen om gevolg te geven aan deze vraag.
Krantenartikel Le Soir :
De heer Drozdz legde uit dat de voetgangerszone beperkingen voor mensen met beperkte mobiliteit
oplegt omdat het de af te leggen afstanden in autonomie voor deze mensen vergroot. Dit onderwerp
werd ook besproken tijdens de eerste vergadering van de werkgroep GT1. Er werd voorgesteld om ipv
voetgangerszones welke gemotoriseerde voertuigen volledig verbieden te vervangen door zones met
beperkte doorgang van verkeer middels het gebruik van de gepaste verkeersborden (zoals vb in Italië
veel wordt toegepast ). Niettemin bestaat ook hier een probleem zijnde dat deze zones (o.a. omwille
van veiligheidsvoorschriften) worden begrensd door paaltjes waartoe slechts bepaalde voertuigen
(taxi’s,…) toegang hebben mits kennis van de toegangscode. Er moet worden voorgesteld dat
personen met een gehandicaptenkaart ook toegang tot deze gebieden kunnen krijgen door over de
code van deze terminals te beschikken. De cel zal de politie over dit onderwerp aanspreken.
2 Europese dagen rond Handicap
Mevrouw Hadad liet weten dat dit project een mislukking was vanwege het gebrek aan
toegankelijkheid van de Stad Brussel (Europese wijk: Karel de Grote - Berlaymont). Meer dan 100
mensen zouden niet in staat zijn geweest om del te nemen. Zij heeft een groot aantal klachten
ontvangen die zij naar het kantoor van de heer Ouriaghli kan versturen, zodat deze naar elk bevoegd
departement kunnen worden doorgegeven voor opvolging.

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : woensdag 19 juni 2019 van 18u tot 20u
in de Ogivale zaal (Stadhuis), Grote Markt.

