Integratie van personen met een handicap: Anderlecht neemt zijn
gemeentelijk strategisch plan aan.
Op initiatief van Fabienne Miroir, Schepen van Sociale Zaken belast
met het handicapbeleid, lanceert de gemeente Anderlecht met de
steun van Burgemeester Fabrice Cumps en het Schepencollege voor
het eerst een strategisch plan om de belangrijkste assen voor de
integratie van mensen met een handicap in Anderlecht te bepalen.
In 2018 had het College zich al bereid verklaard ambitieuzere acties te
ontwikkelen voor de integratie van mensen met een handicap. Concreet werd
binnen de dienst Sociale Zaken een gespecialiseerde eenheid
Gehandicaptenbeleid opgericht en werd er in 2019 een referent in
handistreaming voor het gemeentebestuur aangeworven.
Met de steun van de Schepen van Sociale Zaken Fabienne Miroir werd een
nieuwe dynamiek in gang gezet die bekend staat als handistreaming : door
de dimensie van de handicap op een transversale en preventieve manier te
integreren in alle actieterreinen van de gemeente, wil men een betere
vertegenwoordiging van de gehandicapte persoon in de maatschappij in
Anderlecht mogelijk maken.
Om deze dynamiek te versterken is een strategisch plan opgesteld voor de
periode 2020 - 2023. Dit plan bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van
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audits en het stellen van diagnoses. Vervolgens wil het, afhankelijk van de
beschikbare middelen, de doelstellingen bepalen met betrekking tot de
concrete behoeften van mensen met een handicap en de mogelijke acties die
moeten worden ondernomen. Dit plan en de acties die in dit kader worden
ondernomen, zullen periodiek worden geëvalueerd.
Ter herinnering, mensen met een handicap maken meer dan 15 procent van
de Europese bevolking uit. Dit percentage zal in de loop der jaren stijgen, met
name door de vergrijzing van de bevolking. De gemeente Anderlecht is dan
ook vastbesloten om deze kwestie nu aan te pakken om een meer
aangepaste en inclusieve samenleving te creëren.
"Ons doel is een transversaal beleid te ontwikkelen dat alle
bevoegdheidsdomeinen van de gemeente bestrijkt. Een inventarisatie van de
situatie ter plaatse is essentieel. Ons doel is om samen te werken aan een
betere integratie van mensen met een handicap in Anderlecht", aldus
Schepen Fabienne Miroir.
Het gemeentelijk strategisch plan 2020-2023 is beschikbaar op
www.anderlecht.be en op aanvraag per e-mail aan info@anderlecht.brussels.

Gemeente Anderlecht Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht
Contactpersoon: Melissa Morales Magri
Tel: 0494/57.79.44

