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Voorwoord  
 

- Overeenkomstig artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet van Ukkel heeft de 
gemeenteraad van Ukkel op 27 juni 2013 een adviesraad opgericht met de benaming: 
"Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap" (GARPH) 

 
- Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad de samenstelling vernieuwd voor de legislatuur 

2019-2024. 
Maken ervan deel uit als: 
 

 Vertegenwoordigers van verenigingen die zich inzetten voor de promotie en 
de bescherming van de belangen van personen met een handicap, met zetel 
op het grondgebied van de gemeente Ukkel en/of met effectieve activiteiten 
op het grondgebied van de gemeente Ukkel: Brigitte Dupla (IRSA), Eliane 
Demunter (Grandir Ensemble), Cathy Mavinga (Groupe Epsylon), Pascale 
Carrier (Sapham asbl), Fréderic Storme (Fondation I See), Patrick Jadoul 
(APAM), Laurence Gourgues-Roelandt (TOM, SCOTT & Compagnie asbl), 
Dominique Van Nerom (Le Potelier des Pilifs asbl); 
 

 Onafhankelijke personen met een handicap: Dirk Coussement, Éric Cabaret, 
Stéphanie Devriese, Françoise Gandibleux, Henry de Lannoy, Jean-Marc 
Hollants, Yves Vandermeulen, Jean Forrest; 
 

 Personen met nuttige ervaring rond handicap, gehuisvest in Ukkel of met 
activiteiten op het grondgebied van de gemeente Ukkel: Olivier Deloire, Paul 
Vervaeck, Isabelle Dubois, Barbara Decupere, Michel Destombe, Mathilde de 
Briey, Margaux Noach, Jacques Dekoster, Valérie Dangotte; 
 

 Collegeleden: Daniel Hublet (schepen van Personen met een Handicap), 
Maëlle De Brouwer (schepen van Gelijke Kansen), Perrine Ledan (schepen 
van Burgerinspraak), François Lambert (schepen van Sociale Actie) 

 
- De doelstelling van de raad: 

 

 Advies geven over alles van gemeentelijk belang, voor te leggen aan de 
gemeenteraad, met betrekking tot, direct of indirect, planning, uitvoering, 
opvolging of evaluatie van elke politieke en sociale actie ten bate van 
gelijkheid en inclusie van personen met een handicap; 
 

 Een plaats zijn voor informatie, studie, debat over alles van gemeentelijk 
belang met betrekking tot, direct of indirect, personen met een handicap op 
het gemeentelijke grondgebied; 
 

 Zijn leden de kans bieden om aan de gemeenteoverheid initiatieven voor te 
stellen die kunnen inspelen op de bezorgdheden van de burgers, inwoners 
van de gemeente met een handicap, met het oog op de verbetering van hun 
autonomie en levenskwaliteit. 
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- Frequentie van de vergaderingen 
 
In 2020 heeft de GARPH 5 plenaire vergaderingen gehouden.  
Er werden ook vergaderingen van het bureau en de werkgroep georganiseerd. 

 
- Het bureau is samengesteld uit: Daniel Hublet (schepen van Personen met een Handicap), 

Fréderic Storme (voorzitter van de GARPH), Brigitte Duplat (ondervoorzitster van de 
GARPH), Laurence Gourgues-Roelandt (secretaris van de GARPH). 

 
Er zijn 4 werkgroepen. 
Hun benamingen en leden zijn: 
 

 Toegankelijkheid / Mobiliteit: Valérie Dangotte (groepsleider), Jacques Dekoster, 
Yves Vandermeulen, Françoise Gandibleux, Paul Vervaeck, Isabelle Dubois, 
Margaux Noach, Jean Forrest; 
 

 Tewerkstelling / Ontspanning / Inclusie: Laurence Gourgues-Roelandt (groepsleider), 
Patrick Jadoul, Dominique Van Nerom, Eliane Demunter, Stéphanie Devriese, 
Pascal Carrier; 
 

 Mentale handicap: Cathy Mavinga (groepsleider), Dominique Van Nerom, Pascal 
Carrier, Olivier Deloire, Laurence Gourgues-Roelandt; 
 

 Relatie met Brusselse GARPH's: Barbara Decupere (groepsleider), Michel 
Destombe, Frédéric Storme, Brigitte Duplat. 

 
 
 
Omwille van de COVID-19-pandemie moest de GARPH zijn doelstellingen voor de periode 2020-
2021 herzien. 
We hebben anders gewerkt en onze plenaire vergaderingen via videoconferentie gehouden. 
Jammer genoeg hebben we ook openbare evenementen moeten annuleren en/of uitstellen. 
 
 
In dit document krijgt u een overzicht van de thema's/onderwerpen die we aangehaald hebben 
tijdens onze plenaire vergaderingen en tijdens onze werkgroepvergaderingen. 
 
Veel leesplezier. 
 
De GARPH van Ukkel. 
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Activiteitenverslag 2020 
 

Plenaire vergadering van 21 januari 2020  

- Onthaal van de nieuwe werkende leden aangesteld door de gemeenteraad van 19 
december 2019: Jean Forrest en Jacques Dekoster; 
 

- Goedkeuring van het pv van de vergadering van 18 november 2019; 
 

- Evaluatie van de dag "Samedifference" van 7 december 2019: de balans is positief! 
Het publiek was op de afspraak (± 500 personen). 
Deze actie zal elk jaar plaatsvinden; 

 
- "Festival de la Trisomie 21" van 19 tot 22 maart 2020 in het cultureel centrum van Ukkel: 

vereniging TOM, SCOTT & Compagnie en Collectif T21 organiseren dit festival.  
Schepen van Personen met een Handicap de h. Daniel Hublet, het college en de 
gemeenteraad van Ukkel steunen dit festival.  

 Omwille van de COVID-19-pandemie is het "Festival de la Trisomie 21" verzet naar 
18 tot 21 maart 2022) ; 
 

- Toegankelijkheid / Mobiliteit: De hoofddoelstelling van deze werkgroep is om de 
toegankelijkheid en mobiliteit voor Ukkelaars en hun bezoekers op het gemeentelijke 
grondgebied te vergemakkelijken. 

 
 

Plenaire vergadering van 1 april 2020  
 
Omwille van de COVID-19-pandemie en de gezondheidsmaatregelen moest de vergadering 
geannuleerd worden. 
 
 

Plenaire vergadering van 9 juli 2020  
 

- Goedkeuring van het pv van 21 januari 2020; 
 

- Ronde tafel: de COVID-19-pandemie 
 

- Publicatie/bekendmaking van pv/agenda van de GARPH bij het Ukkelse publiek:  

 Agenda van de vergaderingen gepubliceerd op de website van de gemeente, via het 
magazine Wolvendael en de Facebookpagina van de GARPH. 
De pv's kunnen opgevraagd worden bij de GARPH. 

 
- Conferentie post COVID-19/Coronavirus op 29 september 2020 in het cultureel centrum 

van Ukkel; 
 

- Cyclodans: herneming van de activiteiten vanaf 1 september 2020; 
 

- Voetbal voor slechthorende kinderen elke zaterdagmorgen in het sportcentrum Stroobant: 
georganiseerd door vereniging ECO vanaf 1 september 2020; 
 

- Festival EOP: 12 & 13 november 2020 in het cultureel centrum van Ukkel. 

 Pedagogische zittingen voor scholen 

 13 november: zitting grote publiek 
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Dit festival wordt gesteund door schepen van Personen met een Handicap de h. Daniel 
Hublet en de gemeente Ukkel; 
 

- Ukkelse gedenkmonumenten: de GARPH wil meehelpen om de QR-codes toegankelijker te 
maken voor personen met een handicap.  
Er moet een bijzondere aandacht zijn om personen met een verstandelijke beperking de 
kans te geven er toegang tot te hebben (gebruik van Facile à Lire); 
 

- Toegankelijkheid van het speelplein van het Wolvendaelpark: inclusief parcours 
De GARPH heeft een inventaris gevraagd van de speelpleinen op het Ukkelse grondgebied 
zodat ze toegankelijk zijn voor alle kinderen;  
 

- Toegankelijkheid van gemeentelijke trottoirs voor PBM's en/of slechtzienden/blinden. 
 
 

Plenaire vergadering van 16 september 2020 
 

- Tijdens deze vergadering was mevr. Stéphanie Van Wayenberge, adjunct-bibliothecaris 
van bibliotheek Le Phare, uitgenodigd.  
Ze heeft ons nieuwe inclusieve boeken voorgesteld die ter beschikking zijn van het publiek 
in de openbare bibliotheken. 
Deze albums zijn aangepast aan slechtzienden/blinden: braille, groot lettertype, 
voelboeken, ...  
Er werd voorgesteld om een analyse te maken om de boeken en de bibliotheek beter 
toegankelijk te maken voor personen met een verstandelijke beperking; 

 
- Goedkeuring van het pv van de vergadering van 9 juli 2020; 

 
- Kennisname van het activiteitenverslag 2019; 

 
- Ondertekening door het college van het Gemeentelijk handvest voor de inclusie van 

personen met een handicap. 
Dit handvest omvat: 

 Adviserende functie 

 Sensibilisering & opvang van kleine kinderen 

 Inclusie scholen en bijschoolse activiteiten 

 Tewerkstelling 

 Toegankelijkheid  

 Inclusie in ontspanning; 
 

- Informatie over de aanstelling door het college van een instelling die een analyse zal 
maken van de voorziene maatregelen en signalisatie voor centrum U voor personen met 
een handicap 

 Er was op 7 oktober 2019 een vergadering tussen de gemeente en de GARPH. 

 Sindsdien heeft de gemeente een onafhankelijke firma (Access &Go) aangesteld om 
expertise te leveren 

 De punten, aangehaald door de GARPH, werden overgemaakt aan de gemeente en 
werden in overweging genomen 

 Er wordt een volgende vergadering georganiseerd om de situatie te bekijken, de 
stand van zaken te bekijken; 
 

- Inclusieve speelpleinen in parken en groene ruimtes van de gemeente: 

 Schepen van Groene Ruimtes mevr. Maëlle De Brouwer is dit thema erg genegen 

 Verschillende projecten worden momenteel bestudeerd 
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 We vestigen de aandacht op het feit dat de speelpleinen en groene ruimtes ook 
toegankelijk moeten zijn voor ouders met een handicap die hun (valide) kinderen 
begeleiden 

- Workshop voetbal voor slechthorende kinderen van 7 tot 12 jaar in het sportcomplex 
Stroobant: lessen door een instructeur in gebarentaal; 

 
- Samedifférence: editie 2020  

 De andere Brusselse GARPH's uitnodigen om eraan deel te nemen. 

 Omwille van de COVID-19-pandemie werd Samedifférence verzet naar het voorjaar 
2021  

 Tijdens de volgende editie zal een theaterstuk voorgesteld worden aan het publiek; 
 

- Werken Alsembergsesteenweg - Wagenstraat  

 Standen van zaken en analysepistes; 
 

- PBM-kaart - Scan Car  

 Vragen & Analysepistes 
 

 

Plenaire vergadering van 16 oktober 2020  
 

- Goedkeuring van het pv van de vergadering van 16 september 2020;; 
 

- Samedifférence: editie 2021 

 Organisatie buiten 

 Workshops 

 Theater; 
 

- November 2020 in het CCU - Schepen van Personen met een Handicap - Gezondheid 

 Festival EOP: omwille van de pandemie werd het festival EOP verzet naar een latere 
datum; 

 Conferentie over het coronavirus: omwille van de pandemie werd de conferentie 
geannuleerd; 
 

- Werkgroep "Toegankelijkheid/Mobiliteit": 

 Werken Alsembergsesteenweg: kalender van de werken 

 Wagenstraat: gepland openbaar onderzoek en burgeroverleg 

 Vredegerecht: verhuizing en PBM-toegankelijkheid 

 Centrum U - Toekomstige gemeentehuis: alle wensen van de GARPH werden 
ingewilligd 

 Toegankelijkheid van betaalterminals: sensibilisering van handelaars / van schepen 
van Economie en Handel mevr. Valentine Delwart 

 Sensibilisering van het schepencollege rond problemen die PBM's ondervinden 
tijdens verplaatsingen in de gemeente; 

 Scan Car: nog niet actief in Ukkel maar binnenkort wel; 

 Toegankelijkheid van parken en groene ruimtes: wegen toegankelijk voor PBM's 

 Sluiting van het Ter Kamerenbos: sensibilisering rond problemen die PBM's 
ondervinden; 
 

- Werkgroep "Relatie met Brusselse GARPH's" 

 De GARPH heeft grote inspanningen geleverd om een synergie te ontwikkeling 
tussen de verschillende GARPH's van het Brusselse grondgebied; 

 Er worden ontmoetingen geprogrammeerd; 
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- Ontmoetingen tussen de verschillende Ukkelse GAR's te voorzien: senioren & jeugd; 
 

- Publicatie/bekendmaking GARPH: de agenda van de plenaire vergaderingen en het 
jaarverslag zullen gepubliceerd worden op de gemeentelijke website; 
 

- Cultureel centrum van Ukkel: toegankelijkheid, PBM-stoelen en hoorlus;  
 

- Project Vredegerecht: projectoproep van de gemeente Ukkel; 
 

- Eredienstplaatsen & toegankelijkheid: Schepen van Personen met een Handicap de h. 
Daniel Hublet herinnert eraan dat, hoewel de Sint-Pieters- en Sint-Jobskerk inderdaad 
eigendom zijn van de gemeente, dit niet impliceert dat zij de kosten van een hoorlus moet 
dragen. 
 
 

Plenaire vergadering van 16 december 2020 
 

- Goedkeuring van het pv van 16 oktober 2020; 
 

- Werkgroep "Relatie met Brusselse GARPH's" 

 Het werk van deze groep wordt geprezen door alle Brusselse GARPH's; 

 De Ukkelse GARPH is momenteel de meeste actieve in de Brusselse agglomeratie, 
en dit sinds 2013; 

 Schepen van Personen met een Handicap de h. Daniel Hublet staat in contact met 
mevr. Séverine Van Herzeele die verbonden is aan de directie van de toekenning 
van initiatieven in Brussel - Plaatselijke Besturen bij de gewestelijke overheidsdienst 
van Brussel 

 De doelstelling is de promotie van een GARPH in alle Brusselse gemeentes en de 
creatie van een samenwerking tussen Brusselse GARPH's; 

 De cel Gelijke Kansen van Brussel Plaatselijke Besturen - personen met een 
handicap - wenst begin 2021 ontmoetingen te organiseren tussen de verschillende 
GARPH's (uitwisseling van expertise, ideeën, ...), 

  Het overleg tussen GARPH's zou het mogelijk maken om in veel gevallen meer 
gewicht te geven en zou een beter beheer mogelijk maken van de problemen 
waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd; 

 Er zal eind januari 2021 een vergadering gepland worden 
 

- Scan Car: Ukkelse stand van zaken 

 Dit zal van toepassing zijn op het Ukkelse grondgebied tegen maart-april 2021; 

 De h. Thibaud Wyngaard - schepen belast met het dossier - deelt ons mee dat er 
contacten zullen komen tussen de Brusselse gemeentes om een gemeenschappelijk 
standpunt in te nemen voor het hele gewest; 
De schepen zal uitgenodigd worden voor onze volgende plenaire vergadering. 
 

- Samenwerking tussen de gemeente Ukkel en vzw AMT-concept: 

 Toegankelijkheid van winkels voor iedereen: analyse van de verschillende winkels 
van de wijk Alsembergsesteenweg tot Floréal  
Stand van zaken, analysepistes en voorstellen voor nivelleringswerken van winkels 
die dit wensen  

 Voetgangerslus Xavier de Buestraat - Sint-Pietersvoorplein - Centrum U / 
Gemeentehuis 
De doelstelling is de gemeenteambtenaren wijzen op de bijzonderheid van de 
inrichting van openbare plaatsen gezien door personen met een handicap; 
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- Bankterminals:  

 Sensibiliseringscampagne bij handelaars: overleg tussen GARPH's; 
 

- Het Ter Kamerenbos: voorstel voor een overleg tussen GARPH's; 
 

- 3 december 2021: Sensibiliseringsdag rond handicap 

 Analysepiste voor de actie van het volgende jaar 
 

- Tv-decoders: toegankelijkheid/gebruiksproblemen voor personen met een handicap; 
 

- Website van de gemeente Ukkel  

 Weinig toegankelijk voor personen met een handicap: analyse uit te voeren; 
 

- De schoolinclusie van kinderen met verstandelijke beperktheden: schepen van Onderwijs 
mevr. Carine Gol-Lescot uitnodigen tijdens een volgende plenaire vergadering 

 Fundamenteel werk uitgevoerd door de werkgroepen 
"Tewerkstelling/Ontspanning/Inclusie" & "Mentale handicap" 

 
- Werkmethode - Actieplan2021-2022 

 1 as/ 1 thema per werkgroep 

 Analyse en concrete voorstellen over te maken aan het college en de gemeenteraad 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


