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Interpellatie van mevr. Fremault: Initiatief van vzw Autonomia “Une commune, une sculpture pour l’inclusion”. 

 

Mevr. Fremault vernam dat deze vzw, die zich al 32 jaar inzet voor gehandicapten, 
onlangs het project "Chais'Art" heeft gelanceerd om taboes te doorbreken, clichés aan de 
kaak te stellen en de levensomstandigheden van gehandicapten te demystificeren. 

 
Het doel is handicap zichtbaar te maken in het stedelijk landschap via sculpturen 

die gehandicapten symbolisch een "geldige" plaats geven in de samenleving. De 
vereniging is van plan 19 standbeelden op te richten in elke Brusselse gemeente. In 
samenwerking met Cap 48 is een crowdfundingcampagne opgestart om deze projecten, 
die al lopen in Brussel-Stad, Sint-Pieters-Woluwe en Anderlecht, te financieren. Is het 
college op de hoogte van dit initiatief? Heeft het college deze vzw gecontacteerd voor 
een eventueel project in Ukkel? Waar zou het standbeeld opgericht kunnen worden? 
Volgens mevr. Fremault zou de plaatsing van dit standbeeld vlakbij het nieuwe 
gemeentehuis een sterk symbool zijn. Wat is het budgettaire aspect van dit project? Is 
een spontane bijdrage van de inwoners denkbaar, zoals bij de oprichting van het 
standbeeld van koning Boudewijn tegenover de Sterrenwacht? 

 
Schepen Hublet geeft aan dat de raad in zijn algemene beleidsverklaring ertoe 

heeft verbonden "handy streaming" toe te passen, d.w.z. op transversale wijze rekening 
houden met handicap op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Dit is sinds 2016 een 
gewestelijke verplichting. 

 
Op 10 september bekrachtigde de gemeenteraad de beslissing van het college om 

Ukkel het "Gemeentelijk Handvest voor de integratie van personen met een handicap" te 
laten ondertekenen. Ukkel was een van de eerste Brusselse gemeenten die een 
adviesraad voor personen met een handicap heeft opgericht die deskundig advies 
verstrekt over de integratie van personen met een handicap in alle gemeentelijke 
beleidsacties: de ontwikkeling van het toekomstige gemeentehuis, de Dag van de 
Gehandicapten, de inclusieve ontwikkeling van parken en speelpleinen, de toegang tot 
winkels, de strijd tegen vooroordelen, enz. 

 
De sensibiliseringsdagen rond handicap voor het gemeentepersoneel zullen 

worden voortgezet. Opleiding in gebarentaal, waarvoor subsidie is aangevraagd, zal 
worden aangeboden aan personeelsleden die in direct contact met de bevolking staan, 
zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.  

 
Schepen Hublet heeft onmiddellijk na lezing van de interpellatie van mevr. 

Fremault contact opgenomen met vzw Autonomia om de basis te leggen voor een 
samenwerking. Deze vereniging is begonnen als pleitbezorger van integratie door het 
uitgeven van boeken, het organiseren van tentoonstellingen en het maken van Street Art 
en schakelt nu een versnelling hoger door grote beeldhouwwerken in de openbare 
ruimte te plaatsen. Volgens het college is Ukkel bereid hieraan mee te werken. De 



plaatsing van een dergelijk beeldhouwwerk voor het nieuwe gemeentehuis kan uiteraard 
een maatschappelijke dynamiek ten gunste van integratie op gang brengen maar het 
college blijft openstaan voor elk ander voorstel en een eventuele crowdfunding voor dit 
project. 

 
Mevr. Fremault hoopt dat het project op 3 december, de internationale dag van 

personen met een handicap, op weg is om werkelijkheid te worden. 


