PERSMEDEDELING

Brussel voor Allen :
Een essentiële troef van de toegankelijkheid van de toeristische plaatsen
Deze zomer 2016, hebben, ter gelegenheid van de jaarlijkse vakantieperiode de Minister
van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor het Beleid van Bijstand aan Personen
met een Handicap, de Minister‐Voorzitter van de Gewestelijke Brusselse Regering bevoegd
voor Toerisme, de algemeen directeur van visit.brussels, Patrick BONTINCK, van de VGC
(Vlaamse Gemeenschapscommissie), ‘Les Œuvres du Soir’ en de directeur van de vzw AMT
Concept – Toegang en Mobiliteit voor Allen ‐, Miguel GEREZ, de editie 2016 voorgesteld van
de toeristische gids "Brussel voor Allen". Deze drietalige gids biedt aan de personen met
beperkte mobiliteit (PBM) die op zoek zijn naar informatie tijdens hun verblijf in Brussel een
toegankelijkheidsdiagnose van de toeristische infrastructuren. Deze drietalige toeristische
gids in een nieuw jasje zal voortaan de plaatsen beschrijven die door Access‐i
(www.access‐i.be) in Brussel werden bezocht.

De gids "Brussel voor Allen" is een compleet instrument dat op een praktische manier informatie
verschaft rond de toegankelijkheid van logies, hotels, restaurants, shopping‐ en sportcentra, en
vrijetijdscentra.

" De papieren gids “Brussel voor Allen“ positioneert zich als een brongids gelinkt aan de internetsite. In
de gedrukte gids wordt eenvoudige en beknopte informatie rond de toegankelijkheid gegeven waarbij
voor de meer gedetailleerde informatie en illustraties naar de website wordt verwezen.” verduidelijkte
Miguel Gerez, Directeur van de vzw AMT Concept.
AMT Concept geeft aanbevelingen om de gedragsbarrières en de bouwkundige belemmeringen, die
het voor toeristen met een handicap moeilijk maken om veilig te reizen, te verminderen.
Op middellange en lange termijn stelt de Brusselse Minister voor Bijstand aan personen met een
handicap het volgende vast : « Het is dus van essentieel belang om dit werk voort te zetten door
nieuwe edities uit te geven die systematisch bijgewerkt en aangevuld zullen worden naargelang de
verbeteringen die elk jaar worden uitgevoerd om Brussel inclusiever te maken. Ik hoop dan ook dat
personen met een beperkte mobiliteit dankzij deze nieuwe editie ten volle van de brede waaier aan
activiteiten in Brussel kunnen genieten. »
Ook al werden belangrijke werken uitgevoerd de laatste jaren in Brussel is de toegankelijkheid van de
toeristische bezienswaardigheden nog niet bepaald verworven onder andere op het vlak van het
openbaar vervoer, de openbare gebouwen, de winkels, de restaurants, de vrijetijdsruimten, enz.
Een van de basisvoorwaarden van elke reis is dat reizigers over betrouwbare en gedetailleerde
informatie beschikken over de plaats. Een trede die moet worden overbrugd, een slecht berekende
deurbreedte of een verkeerd geplaatste bloembak kunnen de reizigers met een handicap of hun
begeleiders in een afhankelijke positie plaatsen en een bron van vermoeidheid betekenen.
Het agentschap voor communicatie en Toerisme van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest visit.brussels,
stelt alles in het werk om een toeristisch aanbod te kunnen geven aan de mindervaliden. Er is trouwens
een deel op de website gewijd aan de personen met beperkte mobiliteit : visit.brussels/forall. Om die
reden hebben we deze papieren editie van de gids “Brussel voor Allen” willen steunen.», verklaarde
Patrick Bontinck, Algemeen Directeur van visit.brussels.

Meer informatie ?
Miguel Gerez, Directeur van de vzw AMT Concept
(Accès et Mobilité pour Tous‐ Toegang en Mobiliteit voor Allen)

A. Renoirstraat 5/4 • B‐1140 Evere
info@bruxellespourtous.be

De gratis gids is voortaan beschikbaar op vraag en/of te downloaden op onze website :
www.brusselvoorallen.be
U kan de gids ook schriftelijk of telefonisch bestellen op T. 00 32(0)2 705 03 48
Prijs : 4,00 € (verzendkosten)

