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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid  

 

Onderwerp: Toegankelijkheid van het VGC-patrimonium voor personen met een 

beperkte mobiliteit 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

Op Bruzz verscheen een stuk over de vele uitdagingen waar rolstoelgebruikers in dit Gewest 

dagelijks geconfronteerd met worden. Wie in een rolstoel zit, botst in Brussel nog voortdurend 

op fysieke barrières. Op het openbare domein maken obstakels als bouwwerken, vuilniszakken 

en steps op de voetpaden, uitgebreide horeca-terrassen, … heel wat rolstoelgebruikers het knap 

lastig. Wie een etablissement wil betreden, zoals een café of restaurant,  stoot vaak eerst op een 

hoge deurdrempel. En als je al met een rolstoel binnengeraakt, is er vaak geen toegankelijk 

toilet. Ook als rolstoelgebruiker deelnemen aan het culturele leven is niet gemakkelijk want 

musea en concertgebouwen doen het niet veel beter op vlak van toegankelijkheid. 

De beleidsinstrumenten om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een rolstoel zijn 

vooral in handen van het gewest. Maar ook de VGC kan het verschil maken door de 

toegankelijkheid van haar patrimonium te verbeteren. In het strategisch meerjarenplan lezen we 

dat bij investeringen aan het patrimonium, de VGC de principes van universal design zal 

volgen, zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden voor iedereen. Dat is nodig, want 

sommige gebouwen zijn nog altijd niet rolstoeltoegankelijk. Zo spreekt men al jaren over het 

toegankelijk maken van het gemeenschapscentrum Kontakt. 

Tijdens de bespreking van het strategisch meerjarenplan was er sprake van een analyse die 

gemaakt werd voor de gemeenschapscentra inzake toegankelijkheid. Het college gaf ook mee 

dat er in de toekomst veel investeringen zullen moeten gebeuren op dat vlak. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Wat zijn de resultaten van de analyse over de toegankelijkheid van de 

gemeenschapscentra? Welke centra moeten dringend aangepakt worden? Hoeveel 

middelen heeft het college ter beschikking om die gebouwen toegankelijker te maken?  

- Worden bij de huidige infrastructuurprojecten van de VGC rekening gehouden met de 

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers? 

- Welke initiatieven neemt het college nog om haar gebouwen toegankelijker te maken? 

De VGC subsidieert ook heel wat cultuurhuizen. Hoe scoren die op vlak van 

toegankelijkheid? 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


