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Schriftelijke vraag 20/41 van mevr. Aurélie Czekalski over de toegankelijkheid van
openbare plaatsen en Ukkelse winkels voor personen met een beperkte mobiliteit
De toegankelijkheid van winkels voor personen met een beperkte mobiliteit is soms erg moeizaam.
Een stoeprand, een trede maakt de toegang onmogelijk voor rolstoelgebruikers. Winkels moeten
hellingen voorzien en voldoende manœuvreerruimte laten. Zijn alle winkels in Ukkel toegankelijk
voor personen met een beperkte mobiliteit? Beschikken ze over hellingen voor personen met een
beperkte mobiliteit?
De gemeente moet ook het voorbeeld geven en alle openbare plaatsen toegankelijk maken voor
mindervaliden en personen met een beperkte mobiliteit (PBM). Zijn alle Ukkelse openbare plaatsen
toegankelijk? Heeft de gemeente plannen rond zachte mobiliteit waarin PBM’s geïntegreerd zijn?
Stelt de Ukkelse adviesraad voor personen met een handicap de Ukkelse handelszaken voor om te
helpen bij en/of de financiering van toegangshellingen?
Dit is een extra stap in de richting van de inclusie van personen met een beperkte mobiliteit die
jammer genoeg nog te vaak uitgesloten worden in onze maatschappij! Elke openbare plaats, elke
winkel zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. In Ukkel speelt onze adviesraad hierin een
belangrijke rol.
Antwoord:
Inclusie is niet mogelijk zonder toegankelijkheid. Het college heeft zich daarom in de algemene
beleidsverklaring ertoe verbonden de openbare plaatsen aan te passen voor PBM’s. De
gemeenteraad heeft op 10 september de beslissing van het college tot ondertekening van het
handvest inzake de inclusie van personen met een handicap bekrachtigd.
De gemeente beschikt al enkele jaren over een adviesraad voor personen met een handicap
(GARPH) die advies moet verlenen rond het beleid en sociale aspecten ten bate van de gelijkheid en
inclusie van personen met een handicap. Om hun autonomie en levenskwaliteit te verbeteren stelt
deze adviesraad initiatieven voor die inspelen op de bezorgdheden van Ukkelse burgers met een
handicap. De jaarverslagen van de GARPH op de gemeentelijke website tonen het belang van deze
raad binnen onze gemeente aan. Deze verslagen worden vóór de publicatie overgemaakt aan de
gemeenteraadsleden.

Het gemeentebestuur besteedt de nodige aandacht aan de toegankelijkheid van het gebouw U voor
personen met een handicap. De richtlijnen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
werden strikt opgevolgd en de GARPH werd geraadpleegd. Het college heeft een overheidsopdracht
rond de signalisatie van het gebouw goedgekeurd. Het volgende wordt o.a. voorzien: podotactiele
tegels binnen en buiten voor slechtzienden, toegangshellingen voor PBM’s, loketten aangepast voor
rolstoelgebruikers, een magnetische lus ter hoogte van de raadzaal voor slechthorenden, …
De culturele gemeentegebouwen zijn in het algemeen toegankelijk voor personen met een
handicap. Aan het cultureel centrum wordt in de loop van 2021 een nieuwe inrichting voorzien. Er is
een magnetische lus voor slechthorenden voorzien en de toiletten zullen aangepast worden voor
PBM’s. La Ferme Rose heeft een aparte PBM-ingang en een specifieke toegang tot de verdiepingen.
De bibliotheek Phare is toegankelijk maar de andere gebouwen werden nog niet aangepast. In de

loop van de legislatuur zullen de nodige werken uitgevoerd worden in het gebouw van de bibliotheek
Centre.
Voor sommige gebouwen moeten nog bijkomende inrichtingen voorzien worden, o.a. in het
gemeentehuis. Er wordt hier een bijzondere aandacht aan gegeven wanneer het vredegerecht er
ondergebracht zal worden. De sportinfrastructuur en het zwembad zijn eveneens toegankelijk voor
de meeste personen met een handicap.
De toegankelijkheid van winkels blijft problematisch in talrijke wijken door de inrichting van de
winkels zelf of de staat van bepaalde trottoirs of wegen. Bij elke herinrichting van trottoirs en wegen
heeft u kunnen vaststellen dat het college hier systematisch de nodige aandacht aan geeft.
De diensten Personen met een Handicap, Economie en Handel en Wegen werken momenteel samen
met vzw AMT-Concept aan twee projecten.
Het eerste “Pour des quartiers commerçants accessibles à tous” betreft de sensibilisering van
partners op het terrein en biedt handelaars of beheerders van handelsruimtes expertise rond
toegankelijkheid, meer bepaald vanaf de openbare ruimte, aan. Er werden al verschillende wijken
geanalyseerd inzake de toegankelijkheid (o.a. Sint-Job). De volgende analyse betreft de
Alsembergsesteenweg waarin nog gewerkt wordt. Deze openbare werken zijn een opportuniteit om
de toegankelijkheid tot winkels te verbeteren. Dit kan door trottoirs te verhogen en door handelaars
uit te nodigen om de nodige voorzieningen te treffen om de toegankelijkheid van hun zaak te
verbeteren.
Het tweede, voorgesteld door AMT-concept, stelt een module voor rond sensibilisering inzake PBMtoegankelijkheid voor gemeenteambtenaren belast met de inrichting van openbare wegen en
ruimtes. De ambtenaren worden in situaties geplaatst om zelf de problemen rond mobiliteit te
ervaren. Deze sensibilisering wil bewustmaken over de beperking die personen met een beperkte
mobiliteit ondervinden, voor wegbeheerders, wat kan leiden tot concrete verbeteringen van de
toegankelijkheid voor iedereen.
Deze module kan leiden tot de creatie van voetgangerslussen door de gemeente zoals al reeds in
andere gemeentes het geval is. Een dergelijke lus is een traject van ± 2,5 km die volledig toegankelijk
is voor PBM’s en die pertinente nuttige plaatsen omvat: woningen voor mindervaliden,
gemeentediensten, winkels, culturele centra en sportinfrastructuur, openbaar vervoer, horeca, enz.

