ONZE GEMEENTEN
>>Interview door Mélina Vanden Borre, attachee bij Brussel Plaatselijke Besturen

MINDERVALIDITEIT: VORST IJVERT VOOR
TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN
In onze liberale democratieën zijn personen met een handicap volwaardige burgers. Gelijkheid is
een van de grondslagen van onze samenleving. Toch worden gehandicapten in hun bijdrage aan
de maatschappij en de uitoefening van hun rechten in de praktijk nog te vaak gehinderd door een
gebrekkige toegankelijkheid tot vele diensten en door overheidsmaatregelen die geen rekening
houden met hun behoeften.
Op 21 oktober 2016 keurde het Brussels Parlement de ordonnantie betreffende de integratie van
de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Gewest unaniem goed.1 De ordonnantie
schrijft voor dat de handicapdimensie en de bescherming en bevordering van de mensenrechten
van personen met een handicap in alle beleidslijnen in aanmerking genomen moet worden door
personen die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de uitvoering en de evaluatie van dat beleid.
Dit concept wordt handistreaming genoemd.
Ook Brussel Plaatselijke Besturen wil handistreaming
voortaan bevorderen in alle plaatselijke besturen,
opdat de inclusie van personen met een handicap
een automatisme zou worden in iedere Brusselse
gemeente. Het doel is om inclusievere gemeenten
te krijgen waar eenieder geheel autonoom zijn
fundamentele vrijheid kan uitoefenen om bij te dragen
tot het politieke, sociale en economische leven.

REKENING HOUDEN MET HANDICAPS
MOET EEN REFLEX WORDEN …

>>Mariam El Hamidine

1. Ordonnantie van 8 december 2016
betreffende de integratie van de
handicapdimensie in de beleidslijnen
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (BS 28.12.2016).
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De gemeente Vorst heeft zich het handistreamingprincipe eigen gemaakt. Op initiatief van de schepen
voor Gelijkheid van Kansen en Sociale Zaken werd
een werkgroep ‘Handicap’ opgericht. De werkgroep
bestaat uit verenigingen die op dat gebied actief
zijn in de gemeente en komt binnen de Sociale
Coördinatie van het OCMW samen. Sinds eind 2013
heeft de werkgroep opeenvolgende ontmoetingen
met de gemeentelijke schepenen. Altijd wordt
dezelfde aanpak gehanteerd: samen met de schepen
worden de uitdagingen van personen met een
handicap overlopen binnen zijn bevoegdheidsterrein.
Tussen september 2013 en februari 2017 zat de
werkgroep al samen met de schepenen van Sport,
Handel, Kermissen en Markten, Openbare Werken
en Informatica, Stedenbouw en Mobiliteit, Onderwijs
en Kleine Kinderen, Financiën en Senioren maar ook
met de coördinatrice voor buitenschoolse opvang
en de tewerkstellingsdienst. Daarnaast vonden vele
vergaderingen plaats met de architecten die de
renovatie van het gemeentehuis superviseren.
De volgende stap is een gesprek met de
burgemeester begin 2018, waarop de werkgroep zich
nu al grondig aan het voorbereiden is. De werkgroep
wil de burgemeester een bundel geven met alle

ideeën en suggesties die genoteerd werden tijdens
de vergaderingen met de schepenen.
En zo won het handicapthema geleidelijk aan
meer belang. Nu is het in bijna elk dossier van de
gemeenteraad terug te vinden.
Mélina Vanden Borre van Brussel Plaatselijke
Besturen had een gesprek met Mariam El
Hamidine, schepen voor Gelijkheid van Kansen en
Sociale Zaken in Vorst en initiatiefneemster van de
werkgroep ‘Handicap’ van de Sociale Coördinatie
van het OCMW. Ze vertelt ons meer over de
verwezenlijkingen van de werkgroep sinds de
oprichting.
Mélina Vanden Borre: Hoe bent u op het idee
gekomen om een werkgroep ‘Handicap’ op te
richten?
Mariam El Hamidine: “Al tijdens mijn opleiding
opvoedkunde werd ik me heel erg bewust van de
handicapkwestie. Alles wat betrekking heeft op de
mens, raakt me. Ik geloof in menselijke relaties: die
maken het mogelijk om verder te gaan en vormen
de basis van elke vooruitgang. Mijn idee was om
ontmoetingen tussen de verschillende actoren tot
stand te brengen en zo tot teamwork te komen, want
meestal kennen zij elkaar niet of slechts vaag om er
een gezicht op te kunnen plakken. Mijn doel was in
de eerste plaats om de verschillende verenigingen in
de sector bijeen te brengen en ze de mogelijkheid te
bieden om met elkaar te overleggen. Met de steun
van de OCMW-voorzitter heeft de Sociale Coördinatie
van het OCMW van Vorst daarom de werkgroep
‘Handicap’ opgericht. Het college heeft me daarbij
ook gesteund.”
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M. Vanden Borre: Waaruit bestaat de werkgroep?
M. El Hamidine: “Helemaal in het begin heb ik alle
verenigingen in Vorst die werken met personen
met een handicap uitgenodigd, maar nu wordt de
groep stilaan nog ruimer. Ook verenigingen buiten
Vorst die Vorstenaren opvangen, hebben gevraagd
om te mogen deelnemen. Verder bestaat de
groep uit de directie van de dienst Sociale Zaken
van de gemeente, het cultuurcentrum BRASS
en de Preventiedienst. De Preventiedienst werkt
actief mee aan inclusie via het veldwerk van zijn
personeel. Zo ontwikkelde de Preventiedienst een
flyer om automobilisten ervoor te sensibiliseren
niet te parkeren op gehandicaptenplaatsen. De
gemeenschapswachten laten zo’n flyer achter
wanneer ze een voertuig in overtreding vaststellen.
Door samen met de gemeenschapswachten na te
denken, kwamen er heel wat ideeën voor andere
acties naar boven die we in de praktijk kunnen
omzetten. We kunnen gemeenschapswachten
bijvoorbeeld opleiden om blinden te helpen bij het
uitvoeren van administratieve formaliteiten.”
M. Vanden Borre: Kunt u ons wat meer vertellen
over de eerste acties?
M. El Hamidine: “De werkgroep stelde meteen vast
dat de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor
personen met beperkte mobiliteit een groot probleem
was. De gemeentelijke architecten belast met de
renovatie van het gemeentehuis hebben daar dus
rekening mee gehouden. Aangezien de renovatie een
project op lange termijn is, werden er tijdelijke of vaste
oprijplaten aangekocht als tussentijdse oplossing.
We hebben ons personeel ook gesensibiliseerd
door een ontbijtsessie voor hen te organiseren
met getuigenissen van gehandicapten, waarbij
het ontbijt in volledige duisternis genuttigd werd.
Nadien hebben we een inclusief beleid op elk niveau
uitgestippeld, voor alle beleidsdomeinen. Zo moet er
bij de organisatie van een evenement altijd rekening
gehouden worden met toegankelijkheidscriteria. Om
tot zo’n automatisme te komen is sensibilisering
nodig, want in onze samenleving is het beleid niet per
se van zichzelf inclusief. Integendeel, we hebben de
neiging om verticaal te denken, om mensen in hokjes
te steken, in plaats van een beleid voor iedereen uit
te denken.”
M. Vanden Borre: Welke zijn de mooiste
verwezenlijkingen?
M. El Hamidine: “De toegankelijkheid van het
gemeentehuis (zie kader). Hoewel het een lange strijd
was, doordat het gemeentehuis een geklasseerd
gebouw is, hebben we de moed nooit opgegeven
en altijd de steun van het hele college gehad. En
uiteindelijk hebben we het voor mekaar gekregen.
Er is ook nog “Handicaptive’moi”, een
sensibiliseringsdag rond handicaps die we nu al
vier jaar organiseren met de werkgroep. Ik vind dit
een geweldig project, omdat het alle Vorstenaren
gelijkstelt. Personen met een handicap worden
zichtbaarder dankzij het project, ze zijn aanwezig in

het openbare leven, ze zijn niet langer verbannen
in de duisternis. Symbolisch is het een heel sterk
project.
Nog een van de mooiste resultaten is volgens mij
dat de problematiek waarmee personen met een
handicap geconfronteerd worden, steeds verder
doordringt in het beleid. Zo komt er geen nieuw
wijkcontract als er geen rekening gehouden wordt
met gehandicapten.”
M. Vanden Borre: Op welke vlakken zou de
gemeente nog verder kunnen gaan?
M. El Hamidine: “De gemeente is erg geëngageerd,
maar het kan altijd beter. We zouden bijvoorbeeld
kunnen focussen op buitenschoolse opvang door
de begeleiders een opleiding te geven in de opvang
van gehandicapte kinderen. Of op het ‘Werktraject’
dat de gemeente organiseert, om de tewerkstelling
van gehandicapten te bevorderen en meer uitleg
te geven over de beschikbare steunmaatregelen.
Ook de verkiezingen zijn een grote uitdaging. Want
hoewel alle stembureaus in Vorst toegankelijk zijn,
al is het maar via één ingang, dan nog zijn niet alle
problemen van de baan: het kost de verenigingen
een hoop geld om op een zondag personeel in te
zetten om met gehandicapten mee te gaan stemmen.
Bovendien is het mogelijk dat ze geen informatie
gekregen hebben en dus niet weten op wie ze zullen
stemmen. De briefwisseling hierover is soms beperkt
tot één folder in de brievenbus van een instelling,
terwijl er 160 personen wonen. Hetzelfde geldt voor
rusthuizen, waar de bewoners uitgesloten worden
van het echte leven. Er moeten grote inspanningen
geleverd worden op het vlak van communicatie
en mobilisering, om gehandicapten de nodige
middelen te geven zodat zij gehoord kunnen worden.
De werkgroep ‘Handicap’ zal deze kwestie binnenkort
onder de loep nemen.”
M. Vanden Borre: Wat is uw advies voor gemeenten
die ‘handistreaming’ zouden willen toepassen?
M. El Hamidine: “Voor mij is het heel belangrijk
te beginnen met kleine middelen. Bijvoorbeeld
samenzitten met de buurgemeenten om de middelen
te bundelen en ervaringen uit te wisselen met andere
schepenen die belast zijn met de handicapdimensie.
Er zou een platform moeten komen dat alle
verantwoordelijke schepenen en diensten voor deze
materie in de gemeenten samenbrengt.”
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ENKELE VERWEZENLIJKINGEN INZAKE
HANDISTREAMING IN VORST
Middeleeuwse markt
De openbare aanbesteding betreffende de
organisatie van de middeleeuwse markt die ieder jaar
plaatsvindt in de Abdij van Vorst, bevat een clausule
die bepaalt dat de hele markt toegankelijk moet
zijn voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).
Oneffenheden moeten bedekt zijn met planken, zodat
PBM zich probleemloos kunnen verplaatsen. Ook zijn
toiletten voor PBM verplicht.

Toegankelijkheid van handelszaken
De werkgroep ‘Handicap’ plant een bezoek te
brengen aan alle handelszaken in de gemeente.
Telkens zijn er gehandicapte gebruikers aanwezig
om de winkeliers bewust te maken van hun
belemmeringen en ze te stimuleren om veranderingen
aan te brengen zodat hun winkel toegankelijker wordt
voor personen met een handicap.

Sport
Een delegatie van de werkgroep ‘Handicap’ heeft een
bezoek gebracht aan alle sportzalen van Vorst. Na die
bezoeken ontving de sportdienst een gedetailleerd
verslag met alle tekortkomingen op het vlak van
toegankelijkheid. Bij toekomstige inrichtingen van
de gemeentelijke sportinfrastructuur zal rekening
gehouden worden met die aanbevelingen.

Evenementen
Bij de organisatie van gemeentelijke evenementen
moet systematisch rekening gehouden worden
met de toegankelijkheid. Bovendien worden ze
doorgegeven aan de verenigingen die werken met
gehandicapten, met het oog op een maximale
participatie.

Een aangepaste speeltuin
Op 31 mei 2017 werd de nieuwe inclusieve
speeltuin op het Achtmeiplein officieel in gebruik
genomen. De speeltuin is bedoeld als een gezellige,
intergenerationele plek die voor iedereen toegankelijk

EEN ‘HANDICONTACTPERSOON’
Brussel Plaatselijke Besturen
wil het handistreamingbeleid
een impuls geven door
de gemeenten te steunen
bij de plaatsing van
specifieke inrichtingen die
de emancipatie en het
volwaardige burgerschap
van gehandicapten als
doel hebben, maar ook
door alle gemeenten aan
te moedigen om een
‘handicontactpersoon’ aan te
stellen. Dat is een ambtenaar
die zijn collega’s begeleidt
bij de implementatie van het
handistreaming-principe.
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Daarom organiseerde
Brussel Plaatselijke Besturen
in 2017 een programma
van zes dagen om
ambtenaren op te leiden in
de handicapmaterie binnen
de Brusselse gemeenten.
Het doel van de opleiding
is dat de deelnemers
experts worden in de
toegankelijkheid voor en het
onthaal van gehandicapten.
Tijdens de opleiding breiden
ze hun kennis van de
verschillende handicaps uit,
onder meer aan de hand
van rollenspelen. Ze leren

bij over de toegankelijkheid
van openbare gebouwen,
wegen en ruimten. Een
specifieke module gaat dieper
in op onthaal en aangepaste
communicatie naar gelang
van de verschillende soorten
handicaps. De laatste module
gaat over de tewerkstelling
van gehandicapten, in het
bijzonder over de aanpassing
van de werkplek en de
arbeidsomstandigheden.

wedden dat elke
gemeente op termijn zo’n
specialist zal hebben.

Momenteel hebben al drie
gemeenten officieel een
‘handicontactpersoon’
aangesteld. We durven

www.plaatselijkebesturen.brussels

Eind 2017 organiseert Brussel
Plaatselijke Besturen de
opleidingsmodule ook in het
Nederlands. Wie wenst deel
te nemen, kan mailen naar
bpl.subsides@sprb.brussels.
Brussel Plaatselijke Besturen
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RENOVATIE VAN HET GEMEENTEHUIS: ERFGOED EN TOEGANKELIJKHEID COMBINEREN
In 2004 ondernam Vorst
het grote project om het
gemeentehuis te renoveren.
Van meet af aan werd er
rekening gehouden met
aanpassingswerken om het
gemeentehuis toegankelijk
te maken voor personen met
beperkte mobiliteit. Geen
evidente opdracht, aangezien
het gemeentehuis een
geklasseerd gebouw is en
bijgevolg voor elke wijziging
onderworpen is aan het
advies van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten
en Landschappen. Wegens
de complexiteit van het
gebouw werden de eerste
renovatievoorstellen negatief
onthaald bij de Commissie.

en die respect toont voor
personen met een handicap
(het kan bijvoorbeeld niet dat
zij via de kelderverdieping
naar de loketzaal op het
gelijkvloers moeten).

Maar de gemeentelijke
architecten en het bureau
dat belast is met het project,
hebben doorgezet. Met de
niet-aflatende steun van de
werkgroep ‘Handicap’ en het
college hebben ze andere
oplossingen uitgewerkt.
Er werd een nauwere
dialoog aangegaan met de
Commissie voor Monumenten
en Landschappen om tot
een oplossing te komen
waar iedereen tevreden
mee is, die aanvaardbaar
is qua bescherming van
het architecturale erfgoed

GEPLANDE INRICHTINGEN

Uiteindelijk werden ze
beloond voor alle moeite,
want in juni 2017 werd
de stedenbouwkundige
vergunning verleend.
De aannemer heeft de
werkzaamheden dus kunnen
aanvatten. Er moeten grote
herinrichtingen uitgevoerd
worden: het gelijkvloers telt
maar liefst 12 verschillende
niveaus. Een aanzienlijke
uitdaging op het vlak van
toegankelijkheid voor PBM!

Toegang tot de
administratieve diensten
Aan de hoofdingang in de
Pastoorstraat wordt er vlak bij

is, en bestaat uit een braillebord aan de ingang,
aangepaste speeltoestellen, een petanquebaan
en een schaaktafel. Het doel van dit project,
dat verwezenlijkt werd met de steun van het
hele college, is ontmoetingen tussen burgers
te bevorderen rekening houdend met ieders
behoeften en wensen.

Cultuur
In de gemeentelijke bibliotheek liggen
een aantal boeken met grote tekens voor
slechtzienden. De bibliotheek is ook van plan
om audioboeken aan te schaffen om een

de loketzaal een hellend vlak
geïnstalleerd. De trapdelen
van de grote binnentrap
van de mezzanine naar
boven toe blijven behouden,
terwijl er in het midden een
lift geplaatst wordt voor
personen met beperkte
mobiliteit. De trapdelen van
de kelderverdieping naar de
mezzanine op het gelijkvloers
verdwijnen om een directe
toegang tot de lift mogelijk
te maken. Dankzij de lift en
de nivellering van de grond
zullen PBM toegang kunnen
krijgen tot de loketzaal en
de zone achter de loketten
die ingericht wordt om het
publiek te ontvangen. De
toegang tot die zone is een
grote vooruitgang. PBM
zullen hun administratieve
formaliteiten voortaan volledig
autonoom kunnen uitvoeren
doordat ze zoals alle burgers
en personeelsleden gebruik
zullen kunnen maken
van de hoofdingang.

Toegang tot de trouwzaal
De ere-ingang van het
gebouw vlak bij de trouwzaal
(Brusselsesteenweg) ligt te
hoog ten opzichte van het
voetpad en kwam dus niet
in aanmerking voor een
hellend vlak. Daarom werd er
geopteerd voor een lift om de
treden tussen de loketzaal en
de trouwzaal te overbruggen.
Het nadeel van die oplossing
is dat PBM een andere weg
naar de trouwzaal moeten
nemen dan valide personen,
maar ze werd toch als
aanvaardbaar beschouwd
aangezien het bijwonen van
een huwelijk in die zaal een
zeldzame gebeurtenis blijft.
Uiteindelijk zal het gebouw
bijna volledig toegankelijk
zijn voor PBM en dat is een
mooie overwinning voor
de verenigingen die deel
uitmaken van de werkgroep,
en een krachtige boodschap
van Vorst als gemeente,
die toont dat ze haar
waarden ook echt in daden
omzet. Het bewijst tevens
dat bescherming van het
erfgoed en toegankelijkheid
hand in hand kunnen gaan
wanneer de wil er is.

breder publiek een literair aanbod te kunnen
bieden.

Sensibilisering
Op 13 mei 2017 vond in Vorst de vierde editie
van de sensibiliseringsdag “Handicaptive’moi”
plaats, die zich richtte tot zowel personen met
een handicap en hun naasten als het grote
publiek, met informatiestands over de diensten
die ter beschikking van het publiek staan,
rollenspelen, workshops, shows, dans en
verhalen, …
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