Adviesraad voor Gelijke Kansen
Verslag van de vergadering van 12 november 2019
Aanwezig :
- Mevr. Van Den Broucke Katia
- De heer Culot Jean-François
- De heer Boucquey Paul
- Mevr. Bouya Alphonsine
- Mevr. Detavernier Aurélie
- De heer Kenmogne Nono Nelson
- Mevr. Provoost Catherine
- Mevr. Walravens Julie
Mevrouw Nicole Van Staen (Pool) staat in voor het secretariaat.

1. Verslag van de vergadering van 30 september 2019
Het verslag van 30.09.2019 wordt goedgekeurd mits enkele verduidelijkingen:
- Mevrouw Catherine Provoost was aanwezig
- De term ‘genre’ moet gewijzigd worden door ‘sexuele geaardheid’

2. Voorbije Acties: Theatervoorstelling ‘Chromosome +’
Mevrouw Van den Broucke geeft toelichting: de activiteit kende een groot succes, zowel bij de
schoolvoorstellingen als de avondvoorstelling voor het grote publiek. Volgend op dit evenement
hebben 3 inwoners hun aanvraag ingediend om deel uit de maken van de adviesraad Gelijke Kansen.
Het bleek dat ‘de leefwereld van personen met een handicap’ voor veel mensen onbekend is.
Meerdere personen met een mentale handicap waren aanwezig op de voorstelling en hebben er
eveneens van genoten.
De scholen zijn vragende partij om hierrond verder te werken, de film ‘Handicap toi-même’ gemaakt
in dagcentrum ‘Le Potelier’ zal gespeeld worden in de klassen, nadien volgt een gesprek tussen
kinderen en de acteurs.

3. Geplande acties :
a) « Nous, … les maîtres du monde »
In het kader van de projectoproep diende de gemeente een dossier in bij Brussel Lokale
Overheden voor deze voorstelling van de compagnie « Les compagnons du vent vzw »; we
wachten nog op een akkoord. We willen 3 voorstellingen programmeren in Archipel 19
(scholen/administratie/groot publiek) in februari of juni 2020.
b) Toetreding bij het project “Toegankelijke handelszaken voor iedereen” van de vzw AMTconcept
Dit is een project in samenwerking met het Schepenambt Handel en betreft de handelszaken
en openbare plaatsen. Een handelskern zal piloot staan voor de analyse en sensibilisering
aangaande de toegankelijkheid.
Suggesties, bemerkingen, informatie:
- Aanleg van voetpaden in functie van de toegankelijkheid van de handelszaken en openbare
plaatsen
- Een plan opmaken om de aanpassingen van de handelszaken te financieren

-

De communicatie tussen de stadswachters en gemeente verbeteren
Siberval zorgt voor aanpassingen van materiaal en Solival zorgt zelfs voor de aanpassingen
met renteloze financiering

Punt voor de volgende adviesraad:
Schweitzerplein: uitgaand van het bestaande dossier: Oplijsting maken van de uitgevoerde
aanpassingen en wat nog zou moeten verbeteren.
c) Dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen 25.11
Dossier dat werd ingediend op college 12.11.2019
- Voorstel
sensibiliseren
via
een
videofilmpje
(enkele
mensen
van
de
administratie/gemeentebestuur), dit wordt gepost op de website en Facebookpagina van de
gemeente; het filmpje moet eveneens een vermelding maken naar de bevoegde
hulpdiensten.
Een groot wit lint of een zeildoek met een groot wit lint op bevestigen aan de gevel

4. Te plannen acties :
a) Wereldaidsdag 01.12
Voorstel om de rode lintjes uit te delen en te sensibiliseren door de leden van de adviesraad
(Nelson, Julie, Katia, Aurélie) op het Schweitzerplein en de administratie;
- Uitdelen van condooms voor vrouwen en heren
- Kaartje met informatie maken om lintjes aan te bevestigen
- Afspraak op Schweitzerplein 01.12.2019 om 11 uur

b) Werelddag voor de vrouwenrechten 08.03
De schepen kreeg het voorstel van Laurence Duhin om de vertellingen ‘sans crier gare’ van
Muriel Durant op te nemen. Het verhaal richt zich naar een publiek ouder dan 14 jaar en
handelt over feminisme, haar fundamenten, haar strijd en de weerstand die ze oproept.
De heer Kenmogne Nono wil dat we de invalshoek nemen van de rol van de mannen in de strijd
voor vrouwenrechten.
- We wensen 3 à 4 activiteiten te organiseren op een periode van +/- 10 dagen
- De verschillende filosofische strekkingen uitnodigen voor een ronde tafel ‘vrouwenrechten’
* mentale taken
* bewustwording
* (inter)-actief toneel
- Contact opnemen met de vzw GARANCE voor een dag met de jongeren: zelfverdediging, hoe
neen zeggen, rollenspel…
(De schepen zal contact opnemen om de mogelijkheden na te gaan).
Enkele extra dagen om op te nemen in de lijst
03/12: dag van de personen met een handicap
21/03: dag strijd tegen racisme

5. Diversiteitsplan van de gemeente
De gemeente heeft een diversiteitsplan dat goedgekeurd werd door het College op 17.04.2018. De
werkgroep (Actiris, personeelsleden en vakbondsafgevaardigden) formuleerde doelstellingen en
acties; het plan loopt eind maart 2020 af.
Gezien dit plan niet gekend is bij de bevolking vraagt de heer Kenmogne Nono om ook rond dit plan
te communiceren.
Bij de opmaak van het volgende plan (april 2020) moet er gecommuniceerd worden naar:
- Alle personeelsleden
- De bevolking

6. Berchem.Brussels label Anysurfer
De website van de gemeente www.berchem.brussels kreeg op 1.11.2016 het label ‘Anysurfer’; dit
label loopt af op 21.11.2020.
De Berchem News bestaat eveneens in audioversie op de website en dit kan eveneens verkregen
worden op CD bij de gemeente sinds 2012.
Nelson Kenmogne Nono dringt nogmaals aan om beter de communiceren over de zaken die de
gemeente realiseert; hij vindt eveneens dat de leesbaarheid van de gemeentelijke website verbetert
zou moeten worden.

7. Vragenronde
Julie Walraevens stelt voor om de gezinsplanning bij onze werking te betrekken
Paul Boucquey herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om bestaande organisaties en acties bekend
te maken.
Alphonsine Bouya wenst deel te nemen aan het videofilmpje ‘strijd tegen geweld tegen vrouwen’
Jean-François Culot refereert naar de Sociale coördinatie die ons kan helpen bij de werking.
Nelson Kenmogne Nono stelt voor dat we maximaal gebruik maken van de kennis van het
middenveld (Solival; Phare, …)
Catherine Provoost HOPPA werd door CAP 48 in de kijker gezet. Meervoudige handicap blijft een
ongekende sector en krijgt algemeen onvoldoende aandacht. Ze stelt voor om onze volgende
adviesraad in Hoppa te houden.

8. Volgende vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 14 januari om 18u30 in de lokalen van HOPPA
(Potaardestraat 268 – 1082 Sint-Agatha-Berchem) Sandwiches worden voorzien.

