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Interpellatie van mevr. De Brouwer: Naar een inclusieve openbare ruimte.
Mevr. De Brouwer geeft aan dat "inclusieve openbare ruimte" inhoudt dat elkeen er zijn/haar plaats
krijgt. Zo is de bewegingsvrijheid niet gelijk tussen de geslachten. Vrouwen vermijden sommige openbare
plaatsen of passen hun reisweg aan uit vrees voor seksisme of aanranding. Ook de bezetting van de openbare ruimte is niet gelijk. Mannen en vrouwen komen wel in gelijke mate naar de openbare ruimte maar er is
toch een verschil tussen de geslachten op te merken. Vrouwen stoppen minder en stappen sneller door en
hebben een hoger onveiligheidsgevoel dan mannen. Vaak ligt in de opvoeding de oorzaak van deze ongelijkheid.
Heeft het college al bijzondere maatregelen genomen of gepland om deze genderongelijkheid in de
openbare ruimte aan te pakken?
Schepen Roba-Rabier antwoordt dat er een proactief beleid gevoerd moet worden opdat iedereen
zijn/haar plaats in de openbare ruimte krijgt, in alle veiligheid.
Het college promoot gelijke kansen op dit vlak, zowel in de openbare ruimte als in andere domeinen.
Schepen Roba-Rabier geeft aan dat de gemeente haar medewerking heeft verleend aan het gewestelijke
toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE). Via dit plan wil men problemen opsporen
bij verplaatsingen van alle burgers, ongeacht het tijdstip of het type. De audit werd uitgevoerd op 409 km
wegen en het bestuur zal op basis van de ontvangen resultaten prioriteiten kunnen stellen.
Dankzij het lichtplan van de gemeente er is meer verlichting aanwezig in bepaalde wegen en er zullen
wellicht nog aanpassingen komen.
De straathoekwerkers en gemeenschapswachten spelen een belangrijke rol inzake opvoeding, vorming en sensibilisering van de bevolking. Het theaterstuk "Je l’aime un peu, beaucoup… " heeft bovendien
zo'n 700 leerlingen van het middelbaar onderwijs gesensibiliseerd inzake straatgeweld, in het bijzonder
amoureuze conflicten tussen jongeren.
In de Wolvendael hebben we verschillende artikels gepubliceerd en er was een infostand op het SintPietersvoorplein om gendergelijkheid aan te moedigen.
Schepen Roba-Rabier heeft eveneens voorgesteld om deel te nemen aan de vorming "égalicrèche"
om kinderen al op jonge leeftijd op te voeden inzake gelijkheid tussen jongens en meisjes. Ze wou ook ongewenst seksueel gedrag laten toevoegen aan het algemeen politiereglement maar dit was niet mogelijk aangezien de bestraffing ervan geregeld wordt door een hogere wetgeving (wet van 22 mei 2014).
Mevr. De Brouwer is van mening dat er bij elke inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden moet worden met gendergelijkheid. Zo zijn bijvoorbeeld straatstenen minder comfortabel voor vrouwen
dan voor mannen (hakken, kinderwagens). Ook personen met een beperkte mobiliteit zullen baat hebben
aan een dergelijk beleid.
Mevr. Fremault vermeldt dat ze als Brusselse minister van Leefmilieu enkele maanden geleden een
onderzoek heeft gevraagd over de toestand van vrouwen in de Brusselse groene ruimten. Ze zal de resultaten van dit onderzoek (in samenwerking met vzw Garance) overmaken aan de gemeenteraadsleden.

