Adviesraad voor Personen met
een Handicap
Voltallige zitting van 28 november 2018 van 18u00 tot 20u00
Aanwezig: Mevr Saïda Bakkali, medewerkster van de Schepen ; Mevr Anabelle GRAU, medewerkster
Brussels Major Events (BME); Mr Vincent Carrière (OCMW); Mr Michel Cormond (Alteo) ; Mevr Nadia
Hadad (ENIL) ; Mr Miguel Gerez (AMT Concept) ; Mevr Dahlia Ameluan (Ligue Braille) ; Mevr Alexandra
Daoust ; Mr Jacques Petit ; Mr Jean-Marc Hollants ; Mr Charly Douglas.
Verontschuldigd : Mr Mohammed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen ; Mr Jacques Dekoster (Alteo)
; 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) ; Mme Anne-Sophie Reuzeau (Œuvre Nationale
des Aveugles) ; Mevr Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde) ; Mr Jean Depasse ; Mr Kharrim Mourad ;
Mevr Christiane De Busschère.
Secretariaat: Barbara De Witte voor de Cel Gelijke Kansen.
1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 19 september 2018
Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd.
2. Toegankelijkheid Winterpret 2018
De APH legde in 2016 en 2017 een toegankelijkheidsrapport voor aan de organisatoren van
Winterpret. Het BME die verantwoordelijk is voor de organisatie van dit jaarlijks evenement, streeft er
dan ook naar de toegankelijkheid van de infrastructuren en parcours in het stadscentrum te
verbeteren en kon in de rapporten van de PAH de nodige inspiratie opdoen. Op vraag van de voorzitter
van de APH werd Anabelle GRAU, medewerkster van het BME, tijdens de plenaire zitting uitgenodigd
om het toegankelijkheidsplan voor de editie van 2018 voor te stellen.
Mevrouw GRAU wees erop dat de organisatoren gebonden zijn aan een reeks hindernissen waar zij
geen vat op hebben daar de site van het evenement uitgestrekt is en de toegankelijkheid van de
wegen die de verschillende activiteiten verbinden sterk afhangt van de stadsinfrastructuur. De focus
wordt dan ook sterk gelegd op de toegankelijkheid van afzonderlijke sites. Zo werd de toegankelijkheid
van de Vismet voor de editie van 2018 aanzienlijk verbeterd en werd een volledig toegankelijke site op
het vernieuwde De Brouckèreplein voorzien. De hoofdattracties waaronder het reuzenrad en de
schaatsbaan zijn in principe toegankelijk. De nieuwe attractie op het De Brouckèreplein, een koepel
met 360°-projecties, is eveneens 100% toegankelijk.
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De APH merkte hoe dan ook op dat één welbepaalde site volledig ontoegankelijk blijft – het betreft de
6 chalets in de beursstraat. Er kon geen oplossing gevonden worden om de treden van het platform te
overbruggen. Voor de volgende editie stelt de APH voor om samen te mogen zitten met de
organisatoren om het plan te bestuderen en alternatieven te bedenken om deze chalets een andere
plaats te geven of toegankelijk te maken.
Mr Petit heeft eveneens gebruik gemaakt van de gelegenheid om de noodzaak voor aangepaste tafels
te beamen. Het tafelblad dient voldoende hoog te zijn opdat personen in een elektrische rolstoel –
welke doorgaans hoger is dan een manuele rolstoel – mee aan tafel kunnen schuiven. Ook werd
opnieuw aandacht gevraagd om vuilnisbakken en andere mogelijke obstakels te vermijden voor
ingangen, doorwegen, voedpadden,… Mevr Ameluan merkte eveneens op dat meerdere plaatsen
donker zijn en bijkomende verlichting bijgevolg dient te worden voorzien, in het bijzonder om de
veiligheid van slechtziende personen te verzekeren.
Ter conclusie werd overeengekomen dat de APH opnieuw een rapport zou overbrengen aan het BME
en een samenkomst georganiseerd zou worden tijdens de zomerperiode om een maximum te
anticiperen op de volgende editie. Het is tevens van belang dat de APH feedback krijgt op
opmerkingen om beter in te zien waarom bepaalde suggesties niet in acht genomen kunnen worden
door de organisatoren en zodoende frustraties te vermijden.
3. Sensibiliseringscampagne tgv 03 december
De voorbereidingen voor de campagne #BXLInclusive rond 03 december, Werelddag voor Personen
met een Handicap, zijn afgerond. De vidéocapsule, welke ism een extern communicatiebureau werd
ontwikkeld, zal in eerste instantie op de sociale netwerken van de Stad verspreid worden. De shooting
vond plaats op woensdag 14 november in het park van Brussel en aan de kunstberg. De Cel Gelijke
Kansen bedankt Mr Hollants en Mevr Daoust voor hun medewerking rond deze videocampagne. Ter
gelegenheid van de campagne werd eveneens een pagina toegevoegd aan de website van de Stad
waar de video geüpload zal worden en tips en tricks voor bezoekers zullen worden aangeboden om
personen met een handicap beter bij te staan in dagdagelijkse situaties. De technische fiches werden
ontwikkeld ism de APH, de Franstalige Brailleliga en de Franstalige Federatie voor doven in België. De
verschillende links zullen op 03 december gedeeld worden met de leden van de APH. De webpagina
(https://www.brussel.be/BXLInclusive) zal ook vanaf 03.12 actief zijn.
Op aanraden van Mr Douglas zal het campagnemateriaal ook met visit.brussels gedeeld worden.

4. Nieuwe brochure APH
De dienst communicatie van de Stad werkt momenteel aan een nieuwe identiteit voor de APH om alle
communicatie en publicaties rond activiteiten van de adviesraad te homogeniseren waardoor de
herkenbaarheid van deze laatste wordt versterkt. De brochure ter voorstelling van de APH werd reeds
herwerkt en voorgesteld aan de aanwezige leden van de APH. Er werd opgemerkt dat de brochure aan
contrast ontbrak en de lettergrootte niet aangepast was. De nodige aanpassingen zullen samen met de
communicatiedienst voorzien worden. In afwachting werden de leden van de APH uitgenodigd om de
inhoud van de brochure te herlezen welke na de zitting gedeeld zal worden.

5. Statuten en Intern Reglement

Op vraag van de leden van de APH (zie zitting 19.09.2018) werd voorgesteld om een intern reglement
op te stellen om de vergaderingen beter te kaderen. De Cel Gelijke Kansen bestudeerde de
mogelijkheid samen met de juridische dienst en het kabinet voor gelijke kansen en kwam tot de
conclusie dat de statuten van de adviesraad in die zin kon uitgewerkt worden door een aantal artikels
rond de missie en functionering van de raad toe te voegen. Er werd geen uitsluitend akkoord bekomen
wat betreft het nut van een apart intern reglement. Volgende suggesties werden echter weerhouden:
-

-

-

De APH wenst in de toekomst meer bij te dragen aan het verloop van de plenaire zittingen en de
agendapunten. Er werd vastgelegd dat de leden uitgenodigd zouden worden om voor de volgende
zitting agendapunten door te geven en zich eventueel kandidaat te stellen om een presentatie te
geven.
Documenten die tijdens de zittingen besproken worden zullen in het vervolg systematisch samen
met de uitnodiging verstuurd worden opdat de leden zich beter kunnen voorbereiden.
De missie van de APH dient opnieuw gedefinieerd te worden om te voorkomen dat de expertise
van de leden niet volop zou benuttigd worden. De APH streeft naar concrete objectieven en
resultaten om een zekere professionaliteit aan te bieden en een ware meerwaarde te kunnen
betekenen als adviesraad van de Stad ter representatie van het doelpubliek en niet van de
individuele leden en hun respectievelijke problemen.
De idee om des te meer via werkgroepen te functioneren werd nogmaals aangekaart. De eerste
zitting van de APH in 2019 zal als objectief hebben om de prioritaire doelstellingen van het
Actieplan rond Handicap binnen de Stad voor de komende 12 maanden te identificeren. In functie
van de gekozen objectieven zullen de verschillende werkgroepen gevormd worden.

6. Variapunten
- Mr Petit informeerde de APH dat de statuten van zijn nieuwe vzw “PMRBelgique” ingediend
werden. De vzw zal als voornaamste missie het aanbieden van expertise inzake toegankelijkheid
van huisvestingen en mobiliteit hebben. Ook zal de begeleiding van personen die ten gevolge van
een ongeluk of ziekte verlamd zijn na remissie van revalidatiecentra, centraal staan.
- Herinnering: een werkatelier betreffende de scancars op het grondgebied van de Stad zal
plaatshebben op dinsdag 04 december van 14u30 tot 16u00 in het administratief centrum van de
Stad (zaal 12.34) in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de politiezone Brussels hoofdstadElsene en Mr Geraerdts, Directeur van de Parkeercel bij de Stad.
- De Cel Gelijke Kansen deed een oproep naar vrijwilligers binnen de APH om een basisopleiding te
verschaffen aan een chauffeur van de Buurthuizen. De schepen voor Gelijke Kansen investeerde
namelijk in een lift om de nieuwe minibus van de buurthuizen tevens te kunnen inzetten voor het
vervoer van personen in een rolstoel. Mr Petit en Mr Hollants stelden zich kandidaat en zullen
begin 2019 in relatie gebracht worden met de buurthuizen en hun chauffeur om een kleine
opleiding te verschaffen.
- Er werd opgemerkt dat er geen gevolg werd gegeven aan het toegankelijkheidsrapport
betreffende de nieuwe voetgangerszone in het centrum van de Stad. Het rapport werd met de
betrokken schepenen gedeeld doch reacties bleven uit. De nieuwe wegbedekking ter hoogte van

-

het De Brouckèreplein (voor Exki en UGC) in het bijzonder blijkt niet toegankelijk te zijn. Tussen
het Beursplein en het Anneessensplein hield de heraanleg van de nieuwe voetgangerszone alweer
geen rekening met de ingangen van de omliggende handelszaken. Er werd voorgesteld om dit punt
opnieuw op de agenda te zetten van zodra het nieuwe college actief zou zijn en om de nieuwe
schepen voor wegenwerken tijdens de volgende zitting van de APH uit te nodigen om concrete
oplossingen te zoeken.
Mr Gerez informeerde de APH dat een nieuwe gids rond toegankelijkheid van sportinfrastructuren
en -activiteiten door de Regio werd ontwikkeld. Zodra de gids uitgegeven zal worden, zal deze
door de Cel gelijke kansen met de leden van de APH gedeeld worden.

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : woensdag 20 februari 2019 van 18u tot 20u (te bevestigen)
in de Ogivale zaak (Stadhuis), Grote Markt.

