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VAN DE GEMEENTE JETTE

1

Recht op anderszijn
Wij stellen dat het recht op anderszijn, zowel lichamelijk, zintuiglijk of mentaal, een basisrecht is van elke mens.

2

Gelijke kansen
In het kader van het gelijkekansenbeleid voor alle burgers, verbinden wij ons er toe de nadruk te leggen op de deelname van
gehandicapten aan de maatschappelijke, culturele en politieke
dynamiek van de gemeente.
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Sensibilisering
De gemeente wil aanzetten tot een mentaliteitsverandering.
Daartoe verbinden wij ons tot het voeren van sensibiliseringscampagnes voor de omgang met en de integratie van personen
met een handicap. Door een aanmoedigingsbeleid (label, publiciteit, premies...) zullen we initiatieven voor de integratie van
gehandicapten tot hun recht doen komen.
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Adviesorganen voor gehandicapten
Wij verbinden ons ertoe de nodige adviesmechanismen tot stand
te brengen opdat gehandicapten, hun wettelijke vertegenwoordigers en gehandicaptenverenigingen zouden worden geraadpleegd
en gehoord telkens een aspect van het gemeentelijk beleid van
ver of van dichtbij op hen betrekking heeft.
Deze adviesmechanismen dienen de vorm aan te nemen van
gemeentelijke adviesraden of overlegplatforms, of van andere
organen waarin de personen met een handicap vertegenwoordigd
zijn.
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5

Opvang van kleine kinderen
In het kader van de verschillende gemeentelijke onthaaldiensten
(gemeentelijke opvangcentra voor kinderen, kribben,omkaderde
kinderoppasters...) verbinden wij er ons toe te zorgen voor sensibilisering en, desgevallend, voor een opleiding voor het opvangen en omkaderen van jonge gehandicapten kinderen.

6

Schoolse en buitenschoolse integratie
Scholen zijn bij uitstek een belangrijke plaats voor maatschappelijke aanpassing en opleiding, of het nu gaat om lager of middelbaar,
dan wel hoger universitair of niet-universitair onderwijs.
Wij verbinden er ons toe op alle niveaus, zowel in het zogeheten
“normaal” of bijzonder onderwijs een beleid van bereikbaarheid
te voeren (toegang, mentaliteit, beschikbaarheid, materiaal, activiteiten...) dat de integratie bevordert.
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Tewerkstelling
Wij verbinden ons er formeel toe de terzake door de federale
en/of gewestelijke overheid opgelegde normen in acht te nemen.
In het kader van de gemeentelijke tewerkstelling verbinden wij
ons ertoe gehandicapte werknemers op dezelfde wijze te behandelen als elke andere werknemer, zowel op het vlak van aanwerving als van loopbaanevolutie.
Tenslotte zal er bij het gemeentepersoneel een sensibiliseringsbeleid worden gevoerd ten aanzien van gehandicapte werknemers.
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Informatie en dienstverlening
Wij verbinden ons ertoe bij de gemeentelijke diensten (gemeentebestuur, bibliotheek, politie...) te zorgen voor:
- een geschikt onthaal voor personen met een handicap;
- bijzondere aandacht voor de kwaliteit van informatie die aan
gehandicapten wordt verstrekt,
- een grotere beschikbaarheid van het personeel van die diensten
wanneer personen met een handicap er niet kunnen naartoe gaan
of er niet binnen kunnen.
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Sociale huisvesting
Inzake sociale huisvesting verbinden wij ons ertoe de bestaande
wetgeving te doen naleven bij nieuwbouw of grote renovatie.
In het kader van de woningen en inrichtingen die niet onder
genoemde reglementering vallen, verbinden wij er ons overigens
toe de toegankelijkheid ervan op te nemen in de bestekken.

10

Toegankelijkheid
Wij verbinden ons ertoe bij de aanleg of de renovatie van
gemeentewegen en gemeentelijke openbare gebouwen maatregelen inzake toegangkelijkheid te treffen en deze op te nemen in
het bestek, waarbij we zoveel mogelijk rekening zullen houden
met alle handicaps.
In het kader van een doenbaarheidsprogramma, zal de toegankelijkheid van de gemeentediensten en de Gemeenteraad als een
prioriteit worden beschouwd.
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11

De parking
We verbinden ons ertoe een actief beleid te voeren inzake:
- naleving van de wetgeving voor het aanleggen van plaatsen die
aan gehandicapte personen zijn voorbehouden en het aantal ervan
desgevallend te vergroten,
- het vrijbehouden van de plaatsen die aan gehandicapten zijn
voorbehouden.
Daartoe zal de politie speciaal worden gesensibiliseerd, zowel op
het vlak van preventie als van repressie, opdat men anderen zou
leren eerbiedingen.

12

Vrijetijdsbesteding:
sport, cultuur, gemeentefeesten
Wij verbinden ons ertoe een actief beleid te voeren om personen
met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot en te
kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten.
Initiatieven tot integratie door sportieve en culturele ontmoetingen tussen valide en gehandicapte personen zullen worden aangemoedigd.
Bij de organisatie van plaatselijke feestelijkheden zal worden rekening gehouden met de deelname van gehandicapte personen.
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Openbaar vervoer
Wij verbinden ons ertoe een actief beleid te voeren om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor gehandicapten.
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14

Natuur
Wij verbinden ons ertoe gemeentelijke parken, paden, bossen...
aan te leggen die openstaan voor het publiek, toegankelijk te
maken voor personen met een handicap, rekening houdende met
de kenmerken van het terrein (hellingen, effect op het landschap,
aard van de bodem...).
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Maatschappelijk beleid
Er zal een maatschappelijk beleid voor gehandicapten worden
gevoerd, dat hoofdzakelijk rekening zal houden met de moeilijkheden die inherent zijn aan hun handicap en aan de gevolgen
ervan (afhankelijkheid, mobiliteit, kost...).
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Wij, College van Burgemeester en Schepenen,
van de Gemeente Jette
staan borg voor de rechten en plichten van
Personen met een handicap,
op dezelfde manier als voor elke inwonner van de gemeente;
zijn ervan overtuigd dat het welzijn en de persoonlijke ontplooiing
van personen met een handicap grotendeels bepaald worden
door de mate van zelfstandigheid en van
zijn of haar integratie in de samenleving;
zijn van mening dat alle burgers gebaat zijn bij onze inspanningen,
gericht op integratie van personen met een handicap.
Bijgevolg verbinden wij er ons toe,
krachtens de door de gemeenteraad van 28 november 2001
geratificeerde beslissing de nodige schikkingen te treffen om
voorgaande intenties in praktijk te brengen, eventueel
afhankelijk van onze prioriteiten en praktische mogelijkheden.
Jette, 28 december 2001

P.-M. EMPAIN

A. LIEFFERINCKX

H. DOYEN

De Gemeentesecretaris

De Schepen van Sociale Zaken

De Burgemeester
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