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BRUSSEL
VOOR ALLEN
TOERISTISCHE GIDS
VOOR DE REIZIGERS MET
BEPERKTE MOBILITEIT
H a n d y. B r u s s e l s

AMT Concept vzw

A. Renoirstraat 5/4 • B-1140 Evere
info@brusselvoorallen.be
heeft deze gids gemaakt met de steun van

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie),
Visit.Brussels, Hub.Brussels, Les Œuvres du Soir

Welkom in de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen!
Zodra u in Brussel aankomt, zult u een nieuw soort energie voelen. U zult zich
tegelijkertijd een beetje thuis voelen, maar ook op ontdekkingstocht willen gaan. Want
deze wereldstad, die zo vaak in het nieuws is door zijn regeringsinstellingen en politieke
toppen, is niet voor niets populair. Brussel heeft zijn dorpsgevoel en menselijkheid
weten te behouden: de legendarische gastvrijheid van de stad is oprecht en de stad
houdt ervan om emoties te delen.
Om de leuke plekjes van Brussel te ontdekken moet u verdwalen in de wijken, wat
drinken op een terras van een bistro, ronddwalen tussen de art nouveau-façades,
natuurpracht ontdekken in de parken en tuinen en Brusselse lekkernijen proeven...
De ruimtelijke inrichting van de stad is apart. Door de hoge en lage delen van de stad,
de straatstenen en het ongelijke plaveisel, is het niet gemakkelijk om onze prachtige
hoofdstad te ontdekken als u mindervalide bent.
De gids «Brussel voor Allen» biedt u een overzicht van de toegankelijkheid van hotels,
musea en andere toeristische attracties voor personen met een handicap.
Het belang van de toegankelijkheid van toeristische trekpleisters en de voorbereiding
van een reis zijn van essentieel belang voor het slagen van uw uitstap.
Sinds enkele jaren zet visit.brussels, het communicatie- en toerismebureau voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zich volledig in voor het ontwikkelen van een toeristisch
aanbod dat aangepast is aan mindervaliden. Een lijst met plaatsen die toegankelijk zijn
voor mindervaliden is opgenomen op de website van visit.brussels: visit.brussels/forall
visit.brussels zorgt er tevens voor dat iedereen bewust gemaakt wordt van een
duurzame en toegankelijke implementatie en markering van huidige en toekomstige
infrastructuren.
visit.brussels wenst u een fijn bezoek, vol met verrassingen en mooie herinneringen.

Patrick Bontinck
CEO visit.brussels

oegankelijk toerisme voor allen, dat is de uitdaging die de vzw AMT reeds meer
dan 10 jaar aangaat met zijn papieren editie « Brussel voor Allen » en de website :
www.brusselvoorallen.be

T

AMT Concept is lid van de vzw ‘Access-i’, hun missie bestaat erin informatie te
verspreiden rond de toegankelijkheid van gebouwen en diensten voor personen met
beperkte mobiliteit. De Gids Brussel voor Allen geeft u voortaan informatie over de plaatsen
in Brussel die door Access-i onderzocht werden.
Deze gids is een compleet instrument dat praktische informatie verschaft over de
toegankelijkheid van logies, hotels, restaurants, winkel- of sportcentra in Brussel.
Hij draagt bij tot de bewustmaking van de reisagentschappen, de dienstverleners, de
transport- en hotelsector. Ter aanvulling van de papieren gids biedt de website een
gedetailleerde beschrijving met plannen en foto’s en specifieke commentaar over elke
bezochte plaats aan.
Op dit ogenblik vormen het gebrek aan informatie, aan aangepaste voorzieningen en
aan begrip vanwege de professionele toeristische sector, een echte hinderpaal voor de
ontwikkeling van een toerisme zonder discriminatie.
De voorbije jaren werden er in Brussel aanzienlijke verbeteringen aangebracht. Bij onze
nieuwe bezoeken hebben wij kunnen vaststellen dat sommige hotels en restaurants
verbouwingen hebben uitgevoerd om toeristen met beperkte mobiliteit beter van dienst
te zijn. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Brusselse gemeenten hebben besloten
de PBM te beschouwen als referentie bij de inrichting van de openbare ruimten (wegennet
en haltes van het openbaar vervoer) om hen zo in staat te stellen op een zelfstandige en
eenvoudige manier deel te nemen aan de sociale, culturele en economische activiteiten.
Op middellange en lange termijn is het aangewezen dat de toeristische plaatsen zo bedacht
worden dat iedereen toegang kan hebben tot alle facetten van de Brusselse ervaring.
Deze gids dient eigenlijk voor iedereen. We vergeten maar al te vaak dat ongeveer een
derde van de bevolking (in België) personen met beperkte mobiliteit zijn. Hen gelijkstellen
met personen met een handicap is te beperkt.
Ieder van ons kan ooit in zijn of haar leven moeilijkheden ondervinden om zich te
verplaatsen. Daartoe horen de personen met verschillende types van handicap (visuele,
auditieve, onderste ledematen) of bijkomende factoren (kinderwagen besturen, zwangerschap, reiziger met bagages, drager van zware zendingen, de ouderen, … ).
Tot slot vormt deze gids een aanvulling op andere traditionele toeristische gidsen
die onontbeerlijk blijven om ten volle te genieten van de ontelbaar vele culturele en
vrijetijdsactiviteiten in Brussel.

Miguel GEREZ
Directeur van het project, afgevaardigd-bestuurder
AMT Concept (Accès et Mobilité pour Tous ‘Toegang en Mobiliteit voor Allen’) vzw
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ACCESS-i
Dankzij Access-i kan het toegankelijkheidsniveau van een gebouw, een site of een evenement
geëvalueerd worden op grond van de noden van de verschillende doelgroepen met specifieke
behoeften. Access-i levert veel meer dan enkel het traditionele teken van de witte rolstoel op een
blauwe achtergrond. Access-i vertaalt de inspanningen die de infrastructuurbeheerders leveren op
het vlak van toegankelijkheid en informeert de personen over de omstandigheden waarin ze zullen
worden verwelkomd teneinde volop te genieten van hun bezoek.

PICTOGRAMMEN
Tijdens de overgangsperiode naar Access-i worden de pictogrammen hieronder
in deze gids gehanteerd :

Hoe leest men een Access-i ?
Een Access-i omvat 7 vakken die elk een categorie van personen met specifieke noden
vertegenwoordigen :
1 - de rolstoelgebruikers ;
2 - de personen die moeizaam stappen ;
3 - de blinden ;
4 - de personen met een visuele beperking ;
5 - de doven ;
6 - de personen met een auditieve beperking ;
7 - de personen met begripsproblemen.
Het toegankelijkheidsniveau van een openbare ruimte open voor het publiek wordt bepaald voor
elk van deze categorieën. Er zijn kleuren voor de vakken :
- groen, de plaats is zelfstandig toegankelijk ;
- oranje, de plaats is toegankelijk met hulp ;
- wit, er is een informatieve fiche beschikbaar.
Iedereen die nauwkeurige informatie wenst aangaande de gecertificeerde gebouwen en
evenementen kan op de website van Access-i de gedetailleerde fiches raadplegen. Elke fiche bevat
informaties over de verschillende functies die voor elke categorie van personen met specifieke
noden geanalyseerd werden.

Toegankelijk

Toegankelijke parking

Voorzieningen voor
blinden en slechtzienden

Toegankelijk voor personen met
een verstandelijke beperking

Toegankelijk mits
assistentie

Parking mits assistentie e

Blinde personen en
slechtzienden met assistentie

Toegankelijk met hulp voor
personen met een verstandelijke
beperking

Aangepast toilet

Voetgangers met
hulpmiddelen

Voorzieningen voor doven
en slechthorenden

Geluidsversterkende
apparatuur

Toilet mits
assistentie

Voetgangers met
hulpmiddelen mits
assistentie

Doven en slechthorenden
mits assistentie

Assistentiehonden

Website :

HULPHONDEN
De wet van 10 mei 2007 om te strijden tegen discriminatie, beschouwt de hulphond als een onmisbare steun
voor de blinden. De wetgever heeft er dus een uitzondering gemaakt voor geleidehonden, ze moeten worden
aanvaard in een openbare plaats, met inbegrip van bars en restaurants.
‘assistentiehonden’ is een verzamelnaam voor alle speciaal getrainde honden om mensen te helpen met een
handicap en daarmee de autonomie van deze personen te vergroten.
Er zijn verschillende soorten hulphonden:
• honden (ook wel ‘blindengeleidehond’) voor de blinden en slechtzienden;
• honden getraind om bepaalde klanken te herkennen en voor doven en slechthorenden;
• getrainde honden om mensen te helpen met mobiliteitsproblemen;
• honden voor mensen met epilepsie, diabetes of de ziekte van Alzheimer
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VERVOER
Eens in Brussel aangekomen, per trein of vliegtuig,
nemen de meesten onder ons het openbaar
vervoer en de taxis om zich te verplaatsen in de
stad. Voor de personen met beperkte mobiliteit
is het echter niet aangeraden te rekenen op
het openbaar vervoer. Het merendeel van
de infrastructuren werden ontworpen toen
mobiliteit voor personen met een handicap niet
’aan de orde’ was.

© MIVB

©OPT-JP Remy

De MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer) ontwikkelt een toegankelijkheidsplan
dat elke dag meer en meer resultaten geeft. 38
metrostations beschikken vandaag over een
lift. Elk van deze stations heeft ook een veiligheidsstreep die op de grond is aangebracht. Alle
stations hebben tactiele tegels aan de perronranden, geleidelijnen op de grond die leiden tot
borden in Braille. Visuele en auditieve aankondigingen zijn operationeel in alle metrostellen. Er
zijn verschillende aanpassingsprojecten van stations reeds bezig (zie Bruxellesespacespublics.be).
Alle buslijnen zijn uitgerust met een lage vloer.
Er zijn ook andere aangepaste diensten die in het Brussels Gewest een belangrijke ontwikkeling
kennen (www.bruxellessocial.irisnet.be). Bovendien zijn een honderdtal Brusselse taxis uitgerust
voor het vervoeren van rolstoelgebruikers.

VLIEGTUIG

Voor de maatschappijen waarvoor SN Brussels
Airlines de diensten verzekert, moeten de
volgende formaliteiten worden vervuld:

Bied u op de dag van uw vertrek ruim op
voorhand aan bij de incheckbalie van de
luchtvaartmaatschappij waarmee u reist

Voor reizigers die vanuit Zaventem vertrekken
biedt HAC (Home Advanced Check-in) de
mogelijkheid om de bagage thuis af te halen
en de tickets de avond voor het vertrek al te
overhandigen.Dit is een regeling in afspraak
met SN Brussels Airlines waardoor de reiziger
onmiddellijk naar de instappoorten kan gaan
en niet meer aan de incheckbalie van de bagage
hoeft aan te schuiven.

LUCHTHAVEN BRUSSEL NATIONAAL
- algemene informatie: 0900/70 000
- of website: www.brusselsairport.be
- Luchthaven
- hulpdienst SN Brussels Airlines : 02/723.37.03
- De kantoren zijn geopend van 9 uur tot 18 uur
(van 6 uur tot 22 uur voor noodgevallen)
- Parking: een aantal voorbehouden
parkeerplaatsen vóór de ingang van de vertreken de aankomsthal.
- Info Parking Front- en Lock Park 02 715 21 10
- Toiletten: een aantal aangepaste toiletten,
verspreid over het hele gebouw.
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- Een vragenlijst invullen waarop uw behoeften
qua medische assistentie nader worden
bepaald (ondertekend door uw dokter als uw
handicap van recente datum is, dus minder dan
één jaar)
- Technische vragen beantwoorden over het type
rolstoel dat u gebruikt: manueel of elektrisch
(natte batterijen moeten worden verpakt in een
hermetische doos die u op de luchthaven kunt
kopen), opplooibaar frame of niet, afmetingen
enz.
Aan uw dossier zal een codenummer worden
toegekend, dat aangeeft welke hulp u nodig
hebt.

Hoewel de reizigers dankzij deze service nog
amper 45 minuten vóór het vertrek in de
luchthaven aanwezig moeten zijn, raden we
u toch aan om er minstens anderhalf uur op
voorhand te zijn, zodat u rustig de tijd hebt om
alle vereiste formaliteiten te vervullen ..

VER

VE

Als u een vliegtuigreis wil maken, moet u bij de
reservering in uw reisbureau zeker vermelden
dat u een handicap hebt en aangeven welke
uw noden zijn. Zo krijgt u tijdens de hele reis
de nodige bijzondere aandacht: assistentie op
de grond, hulp bij het instappen, uitstappen en
overstappen.
De formaliteiten voor passagiers met met
een handicap worden door de diverse
luchtvaartmaatschappijen steeds meer gestandaardiseerd. Toch kunnen ze van maatschappij
tot maatschappij nog altijd aanzienlijk
verschillen, zeker als het om chartervluchten
gaat.

(minstens 2 uur voor het vertrek). Het personeel
van die balie zal contact nemen met de
hulpdienst, die u zal begeleiden tot u in het
vliegtuig bent gestapt. Het is mogelijk dat u
zich moet aanbieden aan een instappoort (of
boarding gate) die speciaal is voorbehouden
voor rolstoelgebruikers, dat u als eerste aan
boord van het vliegtuig moet gaan, of dat u bij
tussenlandingen uw plaats niet mag verlaten
enz.
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TREIN
- Dienstregelingen en informatie
Om uw reis beter voor te bereiden, kan u onze
treinplanner raadplegen met informatie over de
dienstregelingen in real time.
www.belgianrail.be/jp/nmbs-routeplanner/query.
exe/nn
Algemene informatie NMBS : 02/528.28.28 of
www.nmbs.be
- Dienstverlening op maat : NMBS Mobility
biedt personen met beperkte mobiliteit een
gratis dienstverlening aan, speciaal ontworpen
om treinreizen te vergemakkelijken vanaf het
vertrekstation tot het bestemmingsstation.
Deze dienstverlening is beschikbaar van de
eerste tot de laatste trein en dit 7 dagen op 7, in
132 stations in België: 115 stations zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit met of zonder rolstoel en 17 stations werken samen met taxibedrijven die afgestemd zijn
op het vervoer van personen met een rolstoel.
Het betreft het vervoeren van personen met
een rolstoel van een station zonder dienstverlening naar een station met dienstverlening.
- Reserveer uw assistentie op maat minstens
24u voor uw vertrek :
- Per telefoon op 02.528.28.28, alle dagen van
7u tot 21u30
- Online via het reserveringsformulier op
onze site : http://pmr.b-rail.be/pbm_prd/
ReservationPage.aspx?lang=nl
Wanneer uw assistentie bevestigd is, beschikt u
over de garantie van :
- Uw assistentie bij het opstappen en uitstappen van de trein ;
- De beschikbaarheid van de uitrustingen
voor uw assistentie (mobiele laadbrug aangepast aan uw behoeften, enz.)
Zonder reservatie zal het stationspersoneel zijn
uiterste best doen om u te ontvangen en te helpen, maar kunnen we u geen garantie van uw
reis bieden wanneer de nodige uitrusting niet
ter beschikking is of wanneer het bevoegd personeel hiervoor niet aanwezig is.

- Lijst van de stations met dienstverlening
De gratis assistentie is ter uwer beschikking in
132 stations (115 stations + 17 stations in samenwerking met taximaatschappijen)
www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigersmet-beperkte-mobiliteit/stations-assistentie.aspx
Diensten en faciliteiten in de stations :
www.belgianrail.be/nl/stations-en-trein/zoekeen-station.aspx
De dag van de reis :
Gelieve u op de dag zelf minstens 20 minuten
voor het vertrek van uw trein aan te melden in
het station aan het afgesproken ontmoetingspunt, vastgelegd bij uw reservering, voorzien
van uw vervoersbewijs.
Folders :
- De gids voor reizigers met een beperkte mobiliteit is beschikbaar in het station en op www.
nmbs.be Hierin vindt u alle informatie over
de aanpassingen van de diensten die NMBS
Mobility u ter beschikking stelt om zo uw verplaatsingen per trein te vereenvoudigen.
- Download de folder www.belgianrail.be/nl/
klantendienst/~/media/879CF7C962AD4A589C5
7D5E6BC3D5A10.ashx
- Wens je de folder in brailleschrift te ontvangen? Richt je vraag tot : assistance@nmbs.be

Loketten : verlaagde loketten: 1 langs kant
internationale voorverkoop, 1 langs kant van
binnenlands verkeer, 1 langs kant onmiddellijk
vertrek en 2 aan de desk toeristische informatie.

Toegang via de Fonsnylaan of de
Frankrijkstraat
Parking : ondergrondse parking Q-Park, 24u/24
open. Ingang Frankrijkstraat 40.
Volg de aanwijzingen. Momenteel zijn er 7
plaatsen voorbehouden op verdieping (-2), rij
A; een trapje van 12 cm geeft toegang tot de
liften; ongeveer 100 m in open lucht tot ingang
station kant toegang Eurostar en Thalys.
Taxi’s : overdekte straat; toegang aangegeven
van aan de hoofdgang; een trottoirband te
overschrijden.

Toiletten : meerdere speciaal ingerichte toiletten; de meest geschikte bevinden zich vlakbij
de toegang naar perron nr. 3; 2 aangepaste toiletten in de Eurostar-ruimte
Faciliteiten voor reizigers
met beperkte mobiliteit
• Gratis rolstoel ter beschikking
• Mobiele oprijhelling
• Toiletten voor personen met beperkte mobiliteit
• Liften op het perron
• Roltrap (omhoog)
• Roltrap (omlaag)
• Onthaalpunt

BUS - METRO - TRAM - TAXIBUS
De rolstoelgebruiker zal zich uiterst moeilijk
kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer
in Brussel. De MIVB en het Gewest doen er echter
alles aan om dagelijks de toegankelijkheid van
de stad te verbeteren. Heden zijn er 50 stations
toegankelijk.
De ruimte tussen het perron en de metrostellen
blijft echter een grote hindernis. Daarom heeft
de MIVB in een beleidingsdienst voorzien
-> www.stib.be/pmr-pbm-metro.html?l=nl
Meerdere buslijnen zijn uitgerust met een lage
vloer, een knielfunctie en een toegangshelling.
Er is binnenin een aangepaste en ingerichte
plaats voor rolstoelgebruikers voldoende aangeduid op de grond.
ACCESSIBUS
De MIVB heeft Accessibus ingevoerd (www.stib.
be/Accessibus.html?l=nl) een nieuw principe dat
informatie verschaft over de toegankelijkheid

van de bushaltes. Voortaan zijn alle haktes van
de lijnen 48, 59, 71, 79, 84 et 95 gerangschikt
volgens het toegankelijkheidsniveau.
Van elke halte. De nieuwe tramstellen hebben
nu ook een lage vloer en beschikken eveneens
binnenin over een ingerichte ruimte en
toegangshellingen.
Ook de auditieve aankondiging is operationeel
op alle voertuigen.
TAXIBUS is een dienst van collectief openbaar
vervoer, op vraag en van adres tot adres.
De dienst is uitsluitend voorbehouden aan
personen met een handicap erkend door de
openbare federale dienst Sociale zekerheid.
TaxiBus behandelt de verplaatsingen op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en een gebied beperkt rond de lijnen
van het gewone netwerk die het Gewestelijk
grondgebied verlaten. Elk traject kost 1,70€.
Service Taxibus : tel. : 02/515.23.65
www.stib-mivb.be/taxibus.html?l=nl
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Deze dienst is volledig gratis en is beschikbaar
voor reservaties voor assistentie die online worden aangevraagd of via het Contact Center (02
528 28 28, alle dagen van 7u. tot 21.30 u.). Om
te kunnen genieten van deze volledig gratis
dienst, vink je het hokje “Ik wens een bevestiging te ontvangen van mijn assistentie per SMS”
aan bij je online reservatie of bevestig je het telefonisch aan de operator tijdens je reservatie
per telefoon. Wenst u meer informatie betreffende deze dienstverlening?
www.belgianrail.be/nl/klantendienst/faq/beperkte-mobiliteit-sms.aspx

BRUSSEL-ZUID

VER

VE

Ontvang gratis de bevestiging van uw assistentie per SMS

OE

R

9

ALGEMENE INFORMATIE betreffende
het openbaar vervoer in Brussel
- www.stib.be , tel. : 070/23 2000
- Plan metro met de toegankelijke stations,
www.stib.be/netplan-plan-reseau.html?l=nl
- Voor een begeleiding tijdens uw verplaatsing
per metro, ga naar « begeleiding in de metro »
op de website www.mivb.be

Het is aangeraden op voorhand te bellen
minstens 1 uur vóór uw verplaatsing.
De Lijn - TEC - bus
- de Lijn : Tel. : 070 220 200 (0,30 €/min).
- Website : www.delijn.be
- Tel. : INFO-TEC : 010/23.53.53
Tel. : 010/23.53.11 Fax : 010/23.53.10
- Website : www.tec-wl.be

TAX I
Naargelang van uw handicap kunt u al dan niet
gebruik maken van de gewone taxis. Bent u een
rolstoelgebruiker, verwittig dan de chauffeur op
voorhand opdat hij het nodige kan doen om u
te helpen instappen en uitstappen en ervoor
te zorgen dat de koffer voldoende ruimte heeft
voor uw rolstoel.
Indien dit niet mogelijk zou zijn, kunt u steeds
een beroep doen op de hieronder vermelde
maatschappijen die een aangepaste service
bieden. Deze taxis rijden ook ’s avonds, tijdens
het weekend en feestdagen. Indien dit niet het
geval is, staat dit duidelijk vermeld.
Indien u een taxi bij deze maatschappijen wenst
te reserveren, is het aangeraden 24 u en zelfs 48
u op voorhand te reserveren. De theoretische
wachttijd bedraagt een kwartier na de
telefonische oproep, maar tijdens de piekuren, is
het aangeraden om een uur te voorzien.
Taxis Verts (Taxidienst voor personen met een
handicap ) Tel. 02 349 49 49.
Rijdt in Brussel en omgeving. Reservatie mogelijk
de dag zelf, tarief per afgelegde km.
Brussel home services
– Tel. 02 527.16.72
Rijdt in Brussel en naar andere grote steden
van het land. De reservatie kan op de dag zelf
gebeuren. Forfaitaire prijzen. Speciale vaste prijs
tussen de luchthaven en Brussel.
Dienst Aangepast Vervoer (DAV)
– Tel. 02/270.94.36 (van 9 tot 13 uur)
– Rijdt in het noorden van Brussel; één tot twee
weken op voorhand reserveren.

Unitax
– Tel. : 02 720.02.02 (van 9 tot 19 uur)
– Rijdt in Brussel en omgeving; reservering
mogelijk op de dag zelf; tarief per afgelegde km
vanaf Zaventem.
ContrePied vzw is actief is op het vlak van
vervoer en bijstand aan personen voor wie
verplaatsingen, boodschappen of andere
dagelijkse handelingen een hindernis vormen.
Bij voorkeur van of naar Brussel en over heel
België. Ook in het weekend en ’s avonds.
– medische raadplegingen of hospitalisatie en
indien nodig zorgen wij voor de administratieve
formaliteiten
– shopping, uitstappen
– een dagverblijf, enz.
Getraind en ervaren personeel. Als vzw doet

Espoir vzw, voor personen met een handicap.
– Ossegemstraat 128, 1180 Bruxelles
– 02 428 24 01
– www.associationespoir.be
Terbeschikkingstelling van een minibus voor
de begeleiding bij administratieve stappen,
individuele begeleiding voor privé of medische
doeleinden, huishoudtaken, organisatie van
culturele activiteiten of uitstappen, begeleiding
bij beroepsinschakeling.
M.B.T. Taxibedrijf gelegen in Brussel,
« De taxi voor allen » met dezelfde tarieven als
deze die gehanteerd worden voor de Brusselse
taxis.
– website : www.mbt.be
Taxidiensten allerhande, voornamelijk in Brussel
en heel België, 7d/7 – 24u/24 – 365d/jaar
Gepersonaliseerde ontvangst – VIP
Luchthavens – havens – stations – Thalys – alle
opdrachten nationaal en internationaal. Speciaal
ingerichte voertuigen voor de PBM
(4 personen + 1 PBM – en een rolstoel )
Gratis bestek – Forfaits / Vaste prijzen voor alle
bestemmingen op uitdrukkelijke aanvraag.
GSM : +32 (0) 487 982 982
– E-mail: scbi@live.be
– http://socobeltax.travelblog.be/
Proximité Santé
Doel van deze vereniging is het vervoer en de
begeleiding van mensen met beperkte mobiliteit.
Deze dienstverlening is prioritair bedoeld voor
personen met een handicap en ook voor oudere

SOLUMOB
Aangepaste en gemengde voertuigen uitgerust
met alle comfort en optimale veiligheid.
- Reservatie via tel: 02 217 44 44 van maandag tot
vrijdag van 8u tot 18 u
– E-mail : info@solumob.be
– Internet : www.solumob.be
Wij raden u aan uw vervoer minstens 24 u op
voorhand aan te vragen (liefst eerder).
Voor het weekend ten laatste op donderdagavond reserveren voor 18 u en voor feestdagen,
twee avonden ervoor voor 18 u.
Onze reservatiedienst zal dan contact met u
opnemen om alle praktische informatie in te
winnen en uw vervoer te bevestigen.
AVIRA
Deel of gebruik een rolstoelvriendelijke auto
dankzij het AVIRA project !
Een wagen laten aanpassen voor mensen
met een mobiliteitsbeperking is complex en
duur. Om deze redenen lanceerde Autopia
vzw “AVIRA”: Autodelen Voor Iedereen met
een Rolstoelvriendelijke Auto. Mensen zonder
aangepaste wagen kunnen er toch één
gebruiken, en mensen met een aangepaste
wagen kunnen een deel van de investeringskost
recupereren door de wagen te delen met
mensen uit de buurt.
Het AVIRA project ondersteunt verenigingen of
individuen bij de opstart en opvolging van een
autodeelgroep met aangepaste wagens.
- Tel. 09 242 32 75
- Web : www.autodelen.net/avira
- Mail : jeffrey@autodelen.net
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Sociaal Vervoer Brussel
– Tel. : 02 544 12 44 (van 9 tot 12 u.)
– Rijdt in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
7 dagen op 7; 2 dagen op voorhand reserveren;
gunstig tarief per afgelegde km

Transport & Vie, vzw
Vervoer en begeleiding van personen met
een handicap en bejaarden. Ook begeleiding
bij administratieve formaliteiten, individuele
begeleiding privé of medisch, uitvoering van
huishoudelijke taken, organisatie van culturele
activiteiten of uitstappen, begeleiding bij
herinschakeling in het beroepsleven.
– 02 2 612.72.93
– Transportetvie@hotmail.com

mensen, die naar het ziekenhuis moeten of bij de
dokter. Onze acties zijn : de terbeschikkingstelling
van twee aan PBM aangepaste busjes voor
de begeleiding bij administratieve stappen,
individuele begeleiding voor privé of medische
doeleinden, huishoudtaken, organisatie van
culturele activiteiten of uitstappen, begeleiding
bij beroepsinschakeling.
Prijzen kunt u aanvragen door te bellen naar :
– Tel: 0032 2 644 51 31
– Fax : 0032 2 644 51 33
– E-mail: info@proximitesante.be

VER

VE

Taxi Hendriks
– Tel.: 02 752.98.00 (van 6 tot 19 uur)
– Fax : 02 752.98.01
– Email: info.melsbroek@hendriks.be
– Website: www.hendriks.be
– Rijdt in het hele land; 24 u vooraf reserveren;
vervoer buiten spitsuur : reservatie zelfde
dag mogelijk; forfaitaire prijs; speciale vaste
prijs tussen de luchthaven en Brussel; erkend
dienstencheque bedrijf; begeleid vervoer van
kamer tot kamer (bijhuizen te Gent, Antwerpen,
Charleroi, Limburg)

ContrePied er alles aan om de meest voordelige
tarieven te bieden. Dienstencheques aanvaard.
– 02.763.19.04 en 0474.54.65.36
– WWW.CONTREPIED.BE
– info@contrepied.be
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AU TO
Koninklijke Automobielclub van België
Pechverhelping (members only) : 078/15.20.00

Touring Wegenhulp : 02/287 09 00
070/34.47.77

TOERISME
Nuttige adressen voor uw vertrek of tijdens uw
verblijf:
visit.brussels - Brussel Info Place (BIP)
- Koningstraat 2-4 , 1000 Brussel
- Tel. + 32 (0)2 513 89 40 (toeristische informatie)
- e-mail : tourist@visit.brussels
- Site : www.visit.brussels
- Openingsuren : van maandag tot vrijdag : van
09.00 uur tot 18.00 uur / Weekends en feestdagen : van 10.00 uur tot 18.00 uur/ op 24/12
en 31/12 : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
- Gesloten : 25/12 en 1/1
visit.brussels - Stadhuis
- Grote Markt, 1000 Brussel
- Tel. + 32 (0)2 513 89 40 (toeristische informatie)
- e-mail : tourist@visit.brussels
- Site : www.visit.brussels
- Openingsuren : alle dagen van 09.00 uur tot
18.00 uur/ op 24/12 en 31/12: van 09.00 uur tot
15.00 uur.
- Gesloten : op 25/12 en 1/1
visit.brussels – Station Europa
- Luxemburgplein, 1050 Brussel
- e-mail : tourist@visit.brussels
- Site : www.visit.brussels
- Openingsuren : van maandag tot vrijdag van
09.00 uur tot 18.00 uur; zaterdag en zondag
van 10.00 uur tot 18.00 uur.
- Gesloten : 01/05, 01/11, 24/12, 25/12, 31/12
en 1/1.
Wallonie Belgique Tourisme
Espace Wallonie Accueil
- Grasmarkt Straat 25, 1000 Brussel

- Tel. +32 (0)2 513 89 40 (toeristische informatie)
- Open op alle dagen
Week 11.00 uur -18.00 uur.
Weekend 13.00 uur - 18.00 uur.
- Tel : + 32 2 899 04 78 (toeristische informatie) |
+32 2 506 43 40 of 41
- info@wbtourisme.be
- web : www.walloniebelgiquetourisme.be
Toerisme Vlaanderen
- Grasmarkt Straat 61-63, 1000 Brussel
- Tel : +32.2./504.03.90
- Fax : +32.2/513.04.75
- info@toerismevlaanderen.be
- Web : www.belgique-tourisme.be
www.visitflanders.be
Infopunt Toegankelijk Reizen
- Grasmarkt Straat 61, 1000 Brussel
- Tel. +32 (0)70 23 30 50
- Fax +32 (0)70 23 30 51
- E-Mail : post@accessinfo.be
- Site Web : http://www.toegankelijkreizen.be
Europees Parlement - Toeristische informatie
- Wiertzstraat 43 , gebouw P.- A. Spinelli (niet
toegankelijk voor het publiek)
- Openingsuren: Maandag 14 uur - 18.00 uur.
Dinsdag 9.00 uur 14.00 uur. Woensdag 9 uur 14 uur. Donderdag 9.00 uur - 14.00 uur
- Gesloten : Vrijdag, 25/12 en 1/1
Aankomst per vliegtuig - Brussels Airport
- Bureau voor toeristische promotie
- Aankomst hall
- Open 7/7, 8.00 uur -21.00 uur
- Gesloten : 25/12 en 1/1

Voor diegenen die houden van een activiteit overdag
hebben we enkele toegankelijke zwembaden uitgezocht en
ook parken die vast en zeker een aangename ontspanning
zullen bieden.
Verscheidene parken werden aangepast en toegankelijk
gemaakt voor de PBM’s : Pedepark te Anderlecht ; Koningpark
te Jette ; Hallepoortpark te Brussel ; Abdij van Terkameren te
Elsene ; Scheutbospark te Sint-Jans-Molenbeek, Elisabethpark
te Koekelberg. In de directe omgeving van het Atomium, in
het Ossegempark, treft u een gezondheidsparcours voor
PBM’s aan. Ze werden speciaal ingericht naar de behoeften
van de personen met beperkte mobiliteit (PBM) en maken
van de parken, groene ruimtes voor iedereen .
Het Srtripmuseum. Visit.Brussels

B I O S CO P E N
In Brussel zijn er een groot aantal bioscoopzalen. Slechts heel weinig zalen zijn echter toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. De meeste hebben trappen en meestal is de ingang aan de kant van het
scherm. Zonder hulp zult u de film moeten volgen met uw neus tegen het doek.
Wij vermelden als toegankelijke zalen alleen de gelijkvloerse zalen en de zalen waarvan de afstand
tussen de ingang en het scherm ons redelijk lijkt. In de lijst hebben we geen bioscopen opgenomen
die aan geen van die criteria beantwoorden en ook geen bioscopen waar u eerst een aantal trappen
moet doen alvorens in de zaal binnen te kunnen.
Het is spijtig dat geen enkele Brusselse bioscoop in zijn programma’s het zaalnummer van de getoonde film vermeldt, aangezien het mogelijk is dat de exploitant de programmering van de zalen
in allerlaatste instantie moet wijzigen. Hier zijn een aantal bezochte bioscopen; Een volledige lijst is
voor u klaar op onze site:
UGC De Brouckère (12 zalen)

KINEPOLIS (24 zalen + 1 IMAX-zaal)

Brouckèreplein 38 • 1000 Brussel
Tel. : 02/218.57.25
Web : www.ugc.be

Eeuwfeestlaan 20 • 1020 Brussel
Tel. : 02/474.26.00
Web : www.kinepolis.com

GALERIES CINEMA

Filmmuseum- CINEMATEK

Koninginnengalerij, 26 • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 514.74.98 • contact@galeries.be
Web : www.galeries.be

Baron-Hortastraat 9 • 1000 Brussels
Tel. : 02/551 19 19 • info@cinematek.be
Web : www.cinematek.be

meer informatie op Handy.Brussels
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Touring Club van België
- informatie : 02/286 3384
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Indien u met uw eigen wagen reist, dan kan de
volgende informatie nuttig zijn :
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O

PE

N

13

MUSEA EN ONTDEKKINGEN
De meer dan 80 musea in Brussel getuigen van de culturele rijkdom van de hoofdstad van Europa.
Spijtig genoeg zijn ze niet allemaal toegankelijk. In de gids ’Brussel voor allen’ hebben wij een brede
waaier van musea beschreven die wel toegankelijk zijn. Tijdens uw bezoek hebt u de gelegenheid
om een deel van het erfgoed en het culturele verleden van België te ontdekken in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten, het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika in Tervuren enz.
U kunt ook meer folkloristische aspecten van het land leren kennen in het Museum van de Gueuze
of het Museum voor het Kostuum en de Kant of een museum bezoeken dat gewijd is aan een
kunstvorm waar we in België terecht heel trots op zijn, namelijk het stripverhaal: het Belgisch
Centrum van het Beeldverhaal. Wie met kinderen naar Brussel komt, raden wij het Kindermuseum,
het Internationaal Marionettenmuseum of het Museum voor Natuurwetenschappen aan.
Wij wensen u veel plezier!
Hier zijn een tiental musea bezocht; Een volledige lijst is voor u klaar op onze website.

Atomium square • 1020 Brussel
Tel. : 02/475 47 75 • info@atomium.be
Web : www.atomium.be

Zandstraat 20 • 1000 Brussel • visit@cbbd.be
Tel. : 02/219.19.80
Web : www.cbbd.be

AUTOWORLD

INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR STAD,
ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP (ICSAL / CIVA)

Jubelpark 11 • 1000 Brussel
Tel. : 02/736.41.65 • info@autoworld.be
Web : www.autoworld.be

Kluisstraat 55 • 1050 Brussel
Tel. : 02/642.24.50 • Web : www.civa.be

BEGIJNHOF VAN ANDERLECHT

BELVUE MUSEUM

Kapelaansstraat 8 • 1070 Brussel
Tel 02/527.13.83 • info@erasmushouse.museum
Web : www.erasmushouse.museum

Paleizenplein, 7 • 1000 Bxl
Tel. : 02/502 46 23 • info@belvue.be
Web : www.musbellevue.be

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

BRAILLEMUSEUM

Museum voor Drukkerij en Literatuur
4, Keizerslaan • 1000 Brussel • musimp@kbr.be
Tel. : 02/519 53 11 • Web : www.kbr.be

Engelandstraat 57 • 1060 Brussel
Tel. : 02/533 32 11 • info@braille.be
Web : www.braille.be

Fondation Boghossian - Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67 • 1050 Brussel
Tél. : 02/2 627 52 34 • Fax : 02 648 09 43
clementine@boghossianfoundation.be
Site : www.villaempain.com

Vautierstraat 29 • 1000 Brussel
Tel. : 02/627.42.11
info@sciencesnaturelles.be
Web : www.natuurwetenschappen.be

MUSEUM VAN HET BELGISCH BIER

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM

Louis Bertrandlaan 33/35 • 1030 Brussel
Tel. : 02/241.56.27 • muschaerbiere@yahoo.fr
Web : http://users.skynet.be/museedelabiere

Hofberg 2 • 1000 Brussel
Tel. : 02/541.01.30
info@mim.fgov.be
Web : www.mim.fgov.be

MUSEUM VAN GENEESKUNDE

CINEMATEK FILMMUSEUM

Campus Erasmus (U.L.B.)
Lenniksebaan 808 • 1070 Brussel
Tel. : 02/555.34.31 • dgaspavo@ulb.ac.be
Web : www.museemedecine.be

Baron Hortastraat 9 • 1000 Brussel
Tel. : 02/551 19 19 • info@cinematek.be
Web : www.cinematheque.be
MUSEUM VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

HERGÉ MUSEUM

Rue du Labrador, 26 1348 Louvain-la-Neuve
Tel. : 010 488 421 7 • info@museeherge.com
Site : www.museeherge.com

Luchtmachtlaan 33 • 1040 Brussel
Tel. : 02/642.69.29
Web : www.polfed-fedpol.be/org/org...
KONINKLIJKE MUSEA VOOR
SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

MAGRITTE MUSEUM

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel
Tel. : 02/508 32 11 • info@kmkg-mrah.be
Web : www.musee-magritte-museum.be
BRUSSELS MUSEUM VAN DE MOLEN EN VAN DE VOEDING

Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel
Tel. : 02/508.32.11
info@fine-arts-museum.be
Tel. : 02/508.33.50 (educatieve dienst)
Web : www.fine-arts-museum.be
TRAIN WORLD

Windmolenstraat 21 • 1070 Brussel
Tel. : 02/ 245 37 79
cdumoulin@evere.irisnet.be
Web : www.moulindevere.be

Princes Elisabeth plein 5 • 1030 Schaarbeek
Tel. : 02/224 74 98 • info@trainworld.be
(ma -> vrij van 9.00 à 16.00)
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BELGISCH STRIPCENTRUM

MUSEUM VOOR NATUUR WETENSCHAPPEN

meer informatie op Handy.Brussels
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THEATER EN SPEKTAKELZALEN
Brussel heeft als hoofdstad een gevarieerd aanbod aan spektakelzalen, danszalen en zang en muziekzalen. Zoals dit het geval is voor de andere hoofdstukken van de gids ’Brussel voor Allen’ hebben
we ervoor gekozen de spektakelzalen te beschrijven om slechte verrassingen te vermijden.

MAGRITTE MUSEUM

De plaatsen waar een of meerdere trappenhallen zijn, hebben we er wijselijk uitgelaten. Het is echter aangeraden wanneer u reserveert, te vermelden of u een passen kan zetten, of u uit uw rolstoel
kan of niet,... teneinde de meest geschikte en meest toegankelijke plaatsen te krijgen. Hier is een
selectie van tien faciliteiten bezocht; een meer volledige en gedetailleerde lijst vindt u op onze
website.

Huidevettersstraat 58-62 • 1000 Brussel
Tel. : 02/548 70 00 • info@ateliersdestanneurs.be
Web : www.ateliersdestanneurs.be

ANCIENNE BELGIQUE

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel
Tel. : 02/508 32 11 • info@kmkg-mrah.be
Web : www.musee-magritte-museum.be

BEL BRUSSELS

Martelaarsplein 22 • 1000 Brussel
Tel. 02/223.32.08 • theatre.martyrs@busmail.net
Web : www.theatredesmartyrs.be

BEURSSCHOUWBURG

THEATER ‘LES TANNEURS’

20-28, A. Ortsstraat • 1000 Brussel
Tel. 02/550 03 50 • tickets@beursschouwburg.be
Web : www.beursschouwburg.be

Huidevettersstraat 75-77 • 1000 Brussel
Tel : 02/ 502 37 43 • Res. : 02/ 512 17 84
info@lestanneurs.be • Site www.lestanneurs.be

VORST NATIONAAL

NATIONAAL THEATER

111-115, Jacqmainlaan • 1000 Brussel
Tel. 02/203 41 55 • Web : www.theatrenational.be
theatrenational@theatrenational.be
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG

MUNT (DE)

THÉÂTRE SAINT-MICHEL

Leopoldstraat 4 • 1000 Brussel
Tel. : 070/23.39.39
Web : www.demunt.be

Pater Eudore Devroyestraat 2 • 1040 Brussel
Tel. 02/ 737.04.40 • ticketing@theatrestmichel.be
Web : www.theatrestmichel.be
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Koninginnegalerij 26 • 1000 Brussel
Tel. : 02/514.74.98 • contact@galeries.be
www.galeries.be

KVS_BOL & KVS_TOP l • info@kvs.be
Lakensestraat 146 • 1000 Brussel • www.kvs.be
Tel. : 02/210 11 00 • Fax 02/ 210 11 05
Infos & Adm. : 9 Arduinkaai 9 • 1000 Brussel

meer informatie op Handy.Brussels

Turn & Taxis, Havenlaan 86c • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 736.41.65 • contact@beorganicfactory.be Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel
Tel. : 02/508.32.11 • info@fine-arts-museum.be
Site : bel.brussels
Tel. : 02/508.33.50 (educatieve dienst)
Web : www.fine-arts-museum.be
SINT-GORIKSHALLEN
MUSEUM VOOR NATUUR WETENSCHAPPEN
Sint-Goriksplein 1 • 1000 Brussel
Tel. : 02/512.33.36 • 0497/81.77.20
info@hallesaintgery.be
Web : www.hallessaintgery.be
INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR STAD,
ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP (ICSAL / CIVA)

Vautierstraat 29 • 1000 Brussel
Tel. : 02/627.42.38 • info@sciencesnaturelles.be
Web : www.natuurwetenschappen.be
PARLAMENTARIUM

Kluisstraat 55 • 1050 Brussel
Tel. : 02/642.24.50 • Web : www.civa.be

Wiertzstraat 60 • 1047 Brussel • Tel. : 02 283 22 22
parlamentarium@europarl.europa.eu

MUNTPUNT

SQUARE BRUSSELS BRUSSELS MEETING CENTRE

6, Muntplein • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 278 11 27 • Web : www.muntpunt.be
www.muntpuntteam.be

Glass Entrance • Kunstenberg • 1000 Brussel
Tel : 02/515.13.22 • info@square-brussels.com
Web : www.squarebrussels.com

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM

WIELS | HEDENDAAGS KUNSTENCENTRUM

Hofberg 2 • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 545.01.53 • info@mim.fgov.be

Van Volxemlaan 354 • 1190 Brussel
Tel. : 02/ 340 00 53 • welcome@wiels.org

meer informatie op Handy.Brussels
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Anspachlaan 110 • 1000 Brussel
Tel. : 02/548.24.24
Web : www.abconcerts.be

K. MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

TENT

THÉÂTRE DES MARTYRS

GALERIES CINEMA - KONINGINNENGALERIJ

A

Dit is een selectie van faciliteiten; een meer volledige en lijst vindt u op onze website.
ATELIERS DES TANNEURS

Globelaan 36 • 1190 Brussel
Tel : +32/3 400 69 70 - tickets (50 cent/ minute)
Tel. int : +32 70 25 20 20 - tickets (30 cent/ min.)
Web : www.vorstnationaal.be
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PARKEN

SPORTZALEN / ZWEMBADEN

Sinds 2008 werden 7 Brusselse parken toegankelijk gemaakt voor de PBM’s : het Pedepark te
Anderlecht ; Koningpark te Jette ; Hallepoortpark te Brussel ; Abdij van Terkameren te Elsene ;
Scheutbospark te Sint-Jans-Molenbeek, Elisabethpark te Koekelberg.
Ze werden speciaal ingericht om te voldoen aan de eisen van de personen met beperkte mobiliteit
(PBM’s) en op die manier toegankelijk voor iedereen. Een aantal wegen werden verbreed,
gestabiliseerd en de hellingen werden verzacht. Voor een optimale ontvangst van de personen
met een handicap werden zelfs de bewakers speciaal opgeleid en een aantal uitrustingen zoals de
toiletten werden aangepast.
Voor een betere interactie met de omgeving werden specifieke communicatiemiddelen geplaatst
langs bepaalde parcours. In het Boudewijnpark bijvoorbeeld en het Pedepark worden de
slechtzienden bijgestaan door geleidelijnen op de grond die hen brengen tot het informatiebord in
braille. Dit is een unicum voor Brussel. Ook op de speelpleinen kunnen de jongere mindervaliden zich
voortaan ook amuseren samen met de andere kinderen op beveiligde en makkelijk toegankelijke
schommels.
Dit is een selectie van parken. Een uitgebreide lijst is beschikbaar op onze website.

Dit is een selectie. Een uitgebreide lijst is beschikbaar op onze website.

SPORTCENTRUM VAN HET ZONIËNWOUD

LONGCHAMP (ZWEMBAD)

Waversesteenweg 2057 • 1160 Oudergem
Tel. : 02/672 93 30
adeps.auderghem@cfwb.be
Web : www.adeps.be/soignes

1, de Fré square • 1180 Brussel
Tel. : 02/374 90 05 • sport@uccle.be

Van Kalckstraat 93 • 1080 Brussel
Tel. : 02/410.08.03

ZONIËNWOUD

GEZONDHEIDSPISTE - PARK VAN OSSEGEM

Een kaart te verkrijgen bij het Nationaal
Geografisch Instituut vermeldt de parkings die
toegankelijk zijn voor PRM’s

1000 Brussel

SPORTCENTRUM VAN SINT-PIETERS-WOLUWE

SPECIAAL AANGEPAST SPEELPLEIN
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Neerpedestraat • 1070 Anderlecht

Hallepoort • 1000 Brussel

Bruparck • 1020 Brussel • Tel. : 02/478.43.20
info@oceade.be • Web : www.oceade.be

SPEELPLEIN JEUGDPARK JETTE

Terdeltplein • 1030 Brussel
Tel. : 02/242 57 38 • info@tcterdelt.be
Web : www.tcterdelt.be

POSÉIDON (ZWEMBAD)

SPORTZAAL CHEVALIER ALBERT TRICOT

SPEELPLEIN WARANDEPARK

Paleizenplein / Koningsstraat
1000 Brussel

ON
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Lombartzijdestraat 120 • 1120 Brussel
Tel. : 02/268.00.43
OCÉADE (ZWEMBAD)

SPORTCOMPLEX TERDELT

PARK VAN DE HALLEPOORT

NEDER-OVER-HEMBEEK (ZWEMBAD)

Salomélaan 2 • 1150 Brussel
Tel. : 02/762.12.75

Dumontlaan 40 • 1200 Brussel
Tel. : 02/761.28.21

G. De Greeflaan • 1090 Brussel

LOUIS NAMÈCHE (ZWEMBAD)

SPORTCENTRUM ‘LA WOLUWE’

Emmanuel Mounierlaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel. : 02/762 85 22 • book.csw@skynet.be
Web : www.centresportifdelawoluwe.be

PARK VAN DE PEDE
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Veldstraat 69 • 1040 Brussel
Tel. : 02/640 38 38

Leopold II-laan • 1081 Brussel 1090 Brussel

Croquetweg 1 • 1050 Brussel
Tel. : 02/649.08.64 • gsm : 0476/ 74 50 85
info@yeuxdhiver.be • www.jeuxdhiver.be

O

Dorpelingstraat 89 • 1160 Oudergem
Tel. : 02/ 673 55 78

Dianelaan • 1050 Brussel

LES JEUX D’HIVER

TENT

ESPADON (ZWEMBAD)

Dapperenlaan 4 • 1200 Brussel
Tel. : 02/771.66.55 • poseidon.piscine@chello.be
Web : www.rbp.be/piscine.htm
TRITON (ZWEMBAD)

Sportverening ’ ASCTR’ vzw
Marathonlaan 1 • 1020 Brussel
Tel. : 02/476 13 76
jeanvilette@belgacom.net

Oudstrijderslaan 260A • 1140 Br.
Tel. : 02/247.63.20

meer informatie op Handy.Brussels
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LO G I E S
Voor het opmaken van de onderstaande lijst van hotels hebben wij ons gebaseerd op de lijst
“Brussels Booking Desk” ter beschikking gesteld door VisitBrussels.
De meeste hotels van deze lijst werden eind 2011, begin 2010 bezocht om de toegankelijkheid
van de gemeenschappelijke ruimten en de kamers na te gaan. Wij hebben enkele nieuwigheden
ontdekt en ook een aantal interessante gelegenheden waar een hotel en een restaurant met elkaar
verbonden zijn, waardoor u toegang hebt tot aangepaste toiletten.
Het is niet altijd even eenvoudig om die toiletten te vinden, omdat ze soms niet goed zijn
aangegeven. Vraag dus even na aan het onthaal of in het restaurant (bijvoorbeeld in Novotel
Brussels Centre Tour). We wijzen er ook nog op dat het toeristisch informatiekantoor voor België
(Grasmarkt 62) toegankelijk werd gemaakt met een gelijkvloerse toegang en automatische deuren.
Bovendien (Grasmarkt 61 - 02 504 03 00) opende Toerisme Vlaanderen het ’Infopunt Toegankelijk
Reizen’, een informatiebalie voor reizigers met een handicap over de toegankelijkheid van de
toeristische infrastructuur in binnen- en buitenland (02 504 03 00).
Om u bij uw keuze te helpen, hebben wij aan de gebruikelijke logo’s commentaar toegevoegd
over de kenmerken van de plaatsen. In de beschrijving hebben wij de breedte van de smalste deur
vermeld als dit minder dan 83 cm was. Heel algemeen kunnen we zeggen dat er nergens bedden
zijn met een aanvaardbare hoogte. We raden u dan ook aan om blokken mee te nemen om uw
bed hoger te plaatsen. De meeste badkamers zijn voorzien van een bad, maar we hebben expliciet
vermeld als er een douche is in plaats van een bad.
Verder zijn er slechts zeer weinig hotels die aangepast zijn voor slechthorenden (fax in de kamers,
visuele bel- en alarmsystemen) en slechtzienden. In nagenoeg alle hotels is een geleidehond
toegelaten. Sommige hotels vragen hiervoor wel een toeslag tussen 10 EUR à 15 EUR per dag, maar
in andere is dit gratis.

Olympiadelaan • 1140 Evere
Tel. : 02/337.08.08 • Web : www.courtyard.com
courtyard.brussels@courtyard.com

Avenue des Pléiades 67- 69 • 1200 Brussel
Tel. : 02/775.31.80
info@ramadabrusselswoluwe.be
Site : www.ramadabrusselswoluwe.be

HOTEL BLOOM ! ***

RENAISSANCE BRUSSELS HÔTEL *****

Koningsstraat 250 • 1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel : 02/220.69.05 • Web : www.hotelbloom.com
Parnassusstraat 19 • 1050 Brussel
Tel. : 02/505 50 50
Web : www.mariott.com

MARRIOTT HOTEL *****

TANGLA BRUSSELS

Tot slot, de kamers. Het hotelwezen in Brussel is relatief luxueus en duur. De prijzen variëren
aanzienlijk in functie van het seizoen. Over het algemeen zijn ze goedkoper tijdens het weekend.
Vraag uitleg wanneer u reserveert !

NOVOTEL OFF GROTE MARKT HOTEL ***

Dit is een selectie van bezochte hotels. Een uitgebreide lijst is beschikbaar op onze website.

Grasmarkt 120 • 1000 Brussel
Tél. : 02/620.04.29 • Web : www.accordhotels.com

5 E Mounierlaan • 1200 Brussel
Tel : 02/345.67.89
info@tanglabrussels.com
Web : www.tanglabrussels.com

ADAGIO BRUSSELS
CENTRE MONNAIE APARTHOTEL

PARK INN BY RADISSON
BRUSSELS ZUID HOTEL ****

CHÂTELAIN *****

Kasteleinstraat 17 • 1000 Brussel
Tel. : 02/646.00.55 • info@le-chatelain.com
Web : www.le-chatelain.com
HOTEL ALOFT BRUSSELS SCHUMAN

CASCADE HOTEL ZUID

Marcel Broodthaersplein 3 • (Fonsnylaan)
1060 Brussel • Tél. : 02/535 14 00
Web : www.parkinn.com/hotel-brussels

THE DOMINICAN HOTEL

Leopoldstraat 9 • 1000 Brussel
Tel. 02/203 08 08
info@thedominican.carlton.be
Web : www.carlton.be
VINTAGE HOTEL***

RADISSON BLU EU HOTEL

5-7 Fonsnylaan, • 1060 Brussel
Tel. 02/533 10 90
www.accorhotels.com

Jean Reyplein • 1040 Brussel
Tel. : 02/800 0888
reservations.brussels@alofthotels.com
Web : www.aloftbruxelles.com

Idaliestraat 35 • 1050 Brussel
Tel. 02 626 81 11 • info.brusselseu@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.fr/euhotel-brussels/

Dejonckerstraat 45 • 1060 Brussel
Tel. : 02/533.99.80
info@vintagehotel.be
Web : www.vintagehotel.be

meer informatie op Handy.Brussels
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HÔTEL RAMADA BRUSSELS WOLUWE

A. Ortsstraat 3-7 • 1000 Brussel
Tel. 02/516.90.90 • Web : www.marriott.com

Anspachlaan 20 • 1000 Brussel
Tel. : 02/212 93 00 • H7242-dm@adagio-city.com
Web : www.adagio-city.com/brussels

LO

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT ****
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CAFÉ’S & RESTAURANTS
Deze rubriek bevat een verre van volledige lijst van restaurants en bars die wij tijdens de
voorbereiding van deze gids hebben bezocht. De keuze van de zaken is bepaald door de smaak van
de auteurs en de referenties uit andere toeristische gidsen. Uiteraard is dit slechts een kleine greep
uit het aanbod.
Op enkele uitzonderingen na zijn er haast geen instellingen met toegankelijke toiletten. Een
aantal restaurants zijn verbonden met een hotel, waar wel aangepaste toiletten kunnen worden
gevonden. Deze toiletten worden echter niet systematisch aangeduid en het is aanbevolen om
inlichtingen te vragen aan de bar van het restaurant of aan het onthaal. Deze toiletten zijn op onze
website brusselvoorallen.be vermeld.
Dit is een selectie van bezochte adressen. Een uitgebreide lijst is beschikbaar op onze website.
B’ARTIST CAFÉ

BUDDHASIA

CHICAGO-CAFE

Jules Van Praetstraat, 16 • 1000 Brussel
Tel. : 02/512 95 41 • info@buddhasia.be
Web : www.buddhasia.be

Vlaamsesteenweg 45 • 1000 Brussel
Tel. 502 18 41 • info@chicagocafe.be
Web : www.chicagocafe.be

CAFE BRASSERIE GRIMBERGEN

RÂLE-BOL

Sint-Katelijneplein 22 • 1000 Brussel
Tel. : 02/229 00 09 • grimbergencafe@gmail.com
Web : www.grimbergencafe.be

Edelknaapstraat 6 • 1050 Elsene
Tel. 02/ 640 06 93 • Web : www.ralebol.be

CAFE DES HALLES SAINT-GÉRY

CHIN

BOSTON STEAK HOUSE

Kasteleinstraat 17 • 1000 Brussel
Tel : 02/646.00.55
info@le-chatelain.com
Web : www.le-chatelain.be/bartist.asp

Rogierplein 6 • 1210 Brussel
Tel. : 02/201 54 32 • www.bostonsteackhouse.be
AU COCHON D’OR

CAFE LE PARNASSE

Brandhoutkaai 15 • 1000 Brussel
Tel/Fax : 02/219 01 19

Parnassusstraat 19 • 1050 Brussel
Tél : 02/505.25.81 • Fax 02/505.22.76

Paul Hymanslaan 251 • Sint-Lambrechts-Woluwe 1200
Tel. : 02/761.26.00 • deborah@cookandbook.be
Web : www.cookandbook.be

BRASSERIE HORTA

CAFE MÉTROPOLE

CRESCENDO

Zandstraat 20 • 1000 Brussel
Tel. : 02/217.72.71 • events@cbbd.be

De Brouckereplein 31 • 1000 Brussel
Tél : 02/214 26 27 • www.metropolehotel.com

Rogierplein 3 • 1210 Brussel • Tel. : 02/224.34.20
reservation.brussels@sheraton.com
Web : www.crescendorestaurant.com

BRASSERIE POELAERT

CASINO (LE)

Quatrebrasstraat, 2 • 1000 Brussel
Tel. : 02/511 15 60 • Fax : 02/ 514 98 82

Sint Lambertusstraat 202
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel. : 02/771.53.97 • casinowoluwe@skynet.be

Bodenbroeckstraat 18 • 1000 Brussel
Tel. : 02/512.87.51 • www.lecaillerdupalaisroyal.be

CAVE DU ROY

EPICERIE (L’)

Grote Markt 14 • 1000 Brussel
Tel : 02/502 14 11 • info@caveduroy.com

Europakruispunt 3 • 1000 Brussel
Tel. : 02/548 42 11 • www.restaurantlepicerie.com

BAR PARALLÈLE

Fernand Cocqplein 27 • 1050 Brussel
Tel. : 02/512.30.41 • barparallele@gmail.com

Waterleidingsstraat 103 • 1050 Brussel
Tel. /Fax : 02/537 22 90
Web : http://sites.resto.com/c/chin/

Sint-Goriksplein 1 • 1000 Brussel
Tel : 02/503.33.25 • Fax 02/512.33.36
Web : www.cafedeshalles.be

COOK AND BOOK

BELGA QUEEN

Wolvengrachtstraat 32
1000 Brussel
Tel. : 02/217 21 87
info.brussels@belgaqueen.be
Web : www.belgaqueen.be
BOCCONI

BRUSSELS GRILL
Amigostraat 1
1000 Brussel
Tel : 02/547.47.15
www.ristorantebocconi.com

Bolwerklaan 21 • 1210 Brussel
Tel. : 02/274 13 30 • info@brussels-grill.be
Web : www.brussels-grill.be

ECAILLER DU PALAIS ROYAL (L’)
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FOODSQUARE BAR BRASSERIE

LE QUAI - THE LOBSTER SHOP

PIZZA HUT BEURS

AU SUISSE

Zwarte Lievevrouwstraat 32 • 1000 Brussel
Tel. : 02/505.50.50

Baksteenkaai 14 • 1000 Brussel
Tel. : 02/512.37.36

HET GOUDBLOMMEKE IN PAPIER

MCDONALD’S

Anspachlaan, 69 a • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 512.21.94
Web : www.pizzahut.be

Anspachlaan 73, 75 • 1000 Brussel
Tel. 02/512 37 31 • Fax : 02/511.29.63
contact@ausuisse.be
Web : www.ausuisse.be

PLOEGMANS
Cellebroersstraat 55 • 1000 Brussel
Tel. : 02/511.16.59 • www.fleurenpapierdore.be

De Brouckereplein • 1000 Brussel
Naamse poort • 1050 Elsene

LA PIOLA

MIAM MIAM

WALL STREET CAFÉ

Hoogstraat 148 • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 503 21 24
Web : www.ploegmans.be

Wetstraat 17 • 1040 Brussel
Tel. : 02/280.47.58
WIELS | CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST

QUICK
Edelknaapstraat 2 • 1050 Brussel
Tel. : 02/538 91 29
Web : www.lapiola.be

Congresstraat, 6 • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 218.09.69
www.miammiam.be

LE CHALET D’ODIN

MIDTOWN GRILL

Sint Lambrechtsstraat, 202 (b25)
Sint-Lambrechts-Woluwe • Tel. 02/ 770.90.58
RÂLE-BOL

Louisalaan 91-93 • 1050 Brussel
Tel. : 02/543.33.11 • Web : www.bristol.be

Paul Devauxstraat 4 • 1000 Brussel
Tel. : 02/516.91.00
Web : www.mariott.com

LE CHAR D’OR BRUSSELS GRILL

MOKAFÉ

Grasmarkt 89 • 1000 Brussel
Tel. : 02/ 503.17.22 • info@brusselsgrill.be
Site : www.brusselsgrill.be

Koninggalerij 9 • 1000 Brussel
Tel. : 02/511.78.70
MUNTPUNT GRAND CAFÉ

LE GAINSBAR

EAT SUSHI BRUXELLES
Edelknaapstraat 6 • 1050 Elsene
Tel. 02/ 640 06 93 • Web : www.ralebol.be
RISTORANTE PIZZERIA SALVARINO

Meiserplein 10 • 1030 Brussel
Tel. : 02/734.58.06
Web : www.piscopo.be

Generaal

ROSSI SNACK

Blaesstraat 145 • 1000 Brussel
Tel. : 0497 82 26 16 • Web : www.gains-bar.be

Léopoldstraat, 2 • 1000 Brussel
Tel. : 02/218 39 18
OLIVA (L’)

LE PAON ROYAL

Van Volxemlaan 354 • 1190 Brussel
Tel. : 02/340 00 53
Web : www.wiels.org
contact@kamilou.be

Marsveldplein 5 • 1050 Brussel
Ingang restaurant : 7, Square du Bastion
Tel. : 02/207 15 70
bruxelles1@eatsushi.be
Web : www.eatsushi.be
MCDO BRUXELLES

Nieuwstraat 124 • 1000 Brussel
Tel. : 02/219 11 67
Web : www.mcdonalds.be

Cellebroersstraat 61 • 1000 Brussel
Tel. 02/ 514 53 71

PARK SIDE BRASSERIE

SMOODS

Oude Graanmarkt 6 • 1000 Brussel
Tel. : 02/513.08.68 • G. 0475 70 23 94
info@paonroyal.com • www.paonroyal.com

Rogierplein 20 • 1210 Brussel
Tel. : 02/ 274.24.63

Koningsstraat 250 • 1210 Sint-Joost-ten-Noode
Tel. : 02/220.66.66 • Web : www.hotelbloom.com

24, Blijde Inkosmtlaan • 1040 Brussel
Tel. : 02/238 08 08
info@restoparkside.be
Web : www.restoparkside.be
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HANDELSZAKEN

BRUSSELS BY NIGHT - DANCINGS
LES JEUX D’HIVER

Nachtclub voor trendy yuppies
Croquetweg 1 • 1050 Brussels
Tel : 02/ 649.08.64
info@jeuxdhiver.be
Web : www.jeuxdhiver.be

Boetieks en winkels ontbreken in het stadscentrum en in de wijken rond de Louizapoort en de
Naamsepoort zeer zeker niet. Ook de Nieuwstraat is een zeer populaire autovrije winkelzone.
In deze rubriek zijn winkelcentra opgenomen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Ze bieden
een zeer ruime keuze van de meest uiteenlopende winkels: kleren, boeken, CD’s, decoratieartikelen,
juwelen enz. Vaak is het ook mogelijk om er een hapje te eten. Vele shopping centers hebben ook
toegankelijke toiletten.
Uitgebreide informatie is beschikbaar op onze website.
BASILIX SHOPPING CENTER

GALERIJEN PASSAGE 44

420, Keizer Karellaan • 1082 Brussel
Tel.: 02/468 03 00 • Web : www.basilix.be

Kruidtuinlaan 44 • 1000 Brussel
Tel.: 02/222 84 99

AGORA GALERIJEN

SINT HUBERTUSGALERIJEN

Hoek van de Heuvelstraat en de Grasmarkt
1000 Brussel • Tel.: 02/512 24 00

Beenhouwersstraat en Grasmarkt straat
1000 Brussel
Tel.: 02/545 09 90

ANSPACH GALERIJEN

IKEA ANDERLECHT

Anspachlaan 30 - 36 • 1000 Brussel
Web : www.anspach-brussels.be
GALERIJEN CITY 2

1432 Bergensesteenweg • 1070 Brussel
Tél. : 070 22 22 13
www.ikea.be

Nieuwstraat • 1000 Bruxelles
Tel.: 02/211 40 60 • Web : www.city2.be
GULDENVLIESGALERIJEN

WESTLAND SHOPPING CENTER

433, Sylvain Dupuislaan • 1070 Brussel
Tel.: 02/524 00 14

17-20 Guldenvlieslaan of 29-31 Elsenesteenweg
WOLUWE SHOPPING CENTER
1050 Brussel • Web : www.toisondor.be
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BAR &
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Tél . 02 771 20 45
SHO

©Visit Brussels

LOUISAGALERIJEN - ESPACE LOUISE

PI

NG

27

PRAKTISCH / DIENSTEN
GELD

Aangepaste openbare toiletten vinden in Brussel
is een echte prestatie. Dit zal ongetwijfeld de
grootste moeilijkheid zijn voor rolstoeltoeristen
die Brussel tijdens hun verblijf in de hoofdstad
zullen ontmoeten.
Voor het centrum en de bovenstad geven we
hier een lijstje van de toiletten die zonder al
te veel moeilijkheden toegankelijk zijn. Voor
de bioscopen, musea, hotels, restaurants,
zwembaden enz. met aangepaste toiletten
verwijzen wij naar de betreffende rubrieken.

GELDAUTOMAAT

De toegankelijkheid van bankkantoren varieert
zeer sterk. De openingsuren hangen van het
kantoor af. Doorgaans zijn banken open tussen
ongeveer 9 uur en 16.30 uur. Een aantal kantoren zijn ook open op zaterdagmorgen.
In het centrum zijn er ontelbare geldautomaten. Ze bevinden zich buiten aan de muur van
bankkantoren of in een «sas» of «sluis». De automaten in de «sas» zijn alleen toegankelijk voor
klanten van de bank. Ze zijn vaak vrij hoog aangebracht (knoppen op 140 cm boven de grond,
scherm nog hoger) en moeilijk toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Voor blinden zijn er helemaal geen voorzieningen.
De wisselkantoren bevinden zich voornamelijk
in de luchthaven, in de stations en in het centrum van Brussel, rond de Grote Markt.
Tot slot vermelden we nog even dat uw credit
card ook wordt aanvaard in een groot aantal
winkels, restaurants, hotels en stations.

CENTRUM
- Galerijen van de Passage 44, Kruidtuinlaan 44
(maandag tot zaterdag, van 10 tot 18 uur)
- Galerijen City 2, Nieuwstraat, op de niveaus -1
en +1
- Galerijen De Munt, Muntplein (sleutel vragen
aan het onthaal van de post)
- Galerijen Agora, Grasmarkt
- Pizza Hut, Beursplein
- Mc Donald’s, Beursplein, maandag tot zondag
BOVENSTAD
- Parking Hallepoort, Waterloolaan 103, op het
niveau -1 (maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur)
- Parking Poelaert, Poelaertplein, op het niveau
-1 (maandag tot zaterdag, van 7 tot 24 uur dinsdag van 10 tot 24 uur)
- Zuidstation

Bij verlies of diefstal van uw kaart, kunt u (24 uur
op 24) bellen met de volgende nummers: :
- American Express : 02/676.21.21
- Eurocard et Visa : 070/344.344

Vlaamse Federatie voor Gehandicapten
St. Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
Tel. : 02/515.02.61 - E-mail : info@vfg.be

Belgische Vereniging voor Verlamden
Charles Demeerstraat 105-107 - 1020 Brussel
Tel. : 02/421.69.65 - Fax : 02/421.69.60

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten
Arthur Goemaerlei 66 - 2018 Antwerpen
Tel. : 03/216.29.90 - Fax : 03/248.14.42
E-mail : post@kvg.be

Oeuvre Nationale des Aveugles (Franstalig)
Daillylaan 90-92 - 1030 Brussel
Tel. : 02/241.65.68 - Fax : 02/215.88.21

Ziekenzorg CM Nationaal Secretariaat
Haachtsesteenweg 579 bus 40 - 1031 Brussel
Tel. : 02/245.47.83 - Fax : 02/246.47.79
E-mail : ziekenzorg@cm.be
Fevlado (organisatie voor personen met een auditieve handicap) - Coupure Rechts 314 - 9000 Gent
Tel. : 09/224.46.76 - Fax : 09/329.07.47
E-mail : fevlado@pandora.be - www.fevlado.be
Toemeka (organisatie voor personen met een
verstandelijke handicap)
P/A Filosofenfontein - Waversebaan 352/2
3001 Heverlee
Tel. : 016/40.69.61 - Fax : 016/40.76.92
E-mail : toemeka@chello.be - www.toemeka.be
Belgische Confederatie voor Blinden en
Slechtzienden (BCBS)
George Henrilaan 278 - 1200 Brussel
Tel. : 02/732.53.24 - Fax : 02/735.64.53
E-mail : bcbs-cbpam@skynet.be
Blindenzorg Licht en Liefde-vzw
Kunstlaan 24 bus 21 - 1000 Brussel
Tel. : 02/286.52.50 - Fax : 02/230.45.21
De Brailleliga
Engelandstraat 57 - 1060 Brussel
Tel. : 02/533.32.11 - Fax : 02/537.64.26
Website : www.braille.be

Centre Francophone de la Langue des
Signes a.s.b.l. (Franstalig)
Paleizenstraat over de Bruggen 458
1020 Brussel - Tel./Fax : 02/478.14.48
Décalage vzw
Geïntegreerd toerisme via reizen of ontspanning en vrije tijd
Kersentijdstraat 2 bus 272 - 1150 Brussel
Tel./fax : 00 32 (0)2 772 19 52
E-mail : info@decalage.be
Website : www.decalage.be
Dit logo, gemaakt door Inclusion Europe,
betekent dat de begeleidende tekst is
geschreven in eenvoudige taal ter kennis van
de mensen die moeite hebben met begrip.

Unia, het Gelijkekansencentrum
Heb je een vraag of wil je discriminatie melden?
138, Koningsstraat • 1000 Brussel
Gratis nummer : 0800 12 800 • Tel : 02 212 30 00
Fax : 02 212 30 30 • E-mail : info@unia.be
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- Steenkoolkaai
- Beursplein
- Anneessensplein
- Nieuwe Graanmarkt
- Bockstaelplein
- Antwerpsesteenweg, in het park
- Atomiumsquare
- Adolphe Maxlaan

Ter voorbereiding van uw verblijf in Brussel zou u wellicht contact willen nemen met een aantal
verenigingen, federaties of overheidsinstantie die u hun activiteiten kunnen voorstellen. Hierna
volgen enkele suggesties.
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Andere erediensten:
Grote Moskee van Brussel
- Renaissancelaan - Jubelpark
- 1000 Brussel
- Tel.: 02/735.21.73

CULTUSOORDEN
De volgende gebedshuizen zijn met hulp
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Rooms-katholieke eredienst:
Heilig Hartbasiliek van Koekelberg
- Basiliekvoorplein 1 - 1083 Brussel
- Tel.: 02/425.88.22
Meerdere voorbehouden parkeerplaatsen op
het voorplein van de Basiliek. Gelijkvloerse
ingang. Binnenin, meerdere verschillende niveaus, toegankelijk via verplaatsbare houten
hellende vlakken (maar niet altijd beschikbaar!).
Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal
- Tel.: 02/217.83.45
Het voorplein heeft meerdere treden, maar het
gebouw is ook via de zij-ingang toegankelijk.
Aangezien de deur slotvast is, moet uw bezoek
wel worden aangekondigd.
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand
- Kolenmarkt - 1000 Brussel - Tel.: 02/514.31.13
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle
- Kapelleplein - 1000 Brussel
- Tel.: 02/512.07.37 - Eén trede aan de ingang
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae
- Nieuwstraat - 1000 Brussel - Tel.: 02/217.52.52
Magdalenakerk
- Magdalenastraat - 1000 Brussel
Tel.: 02/511.28.45

POLITIE
Het noodnummer van de eenheidspolitie is
101. Oproepen naar dit nummer zijn gratis. 112
is het Europese nummer. Hieronder hebben we
een lijst opgesteld van enkele politiebureaus
die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers:
- Politiecommissariaat - Centrale Divisie
Kolenmarkt (dichtbij de Grote Markt) - toegang
tot het onthaal: gelijkvloers met een hellend
vlak.
- Politiecommissariaat-Elsene,
Fernand Coqplein (naast het gemeentehuis)
toegang tot het onthaal : twee treden,
ingangsdeur : 2 x 79 cm.
- Politiecommissariaat - Brussel, Clovislaan
toegang tot het onthaal: één trede.
- Politiecommissariaat - Etterbeek,
Sint-Pieterssteenweg
toegang tot het onthaal: één kleine trede,
bellen alvorens binnen te gaan (en de bel is te
hoog aangebracht voor rolstoelgebruikers).

Voor algemene informatie over de post kunt u
telefoneren naar Info-Poste/Post op nummer
02/226.215.11
Slechts weinige postkantoren zijn toegankelijk
voor mensen met met een handicap. Hieronder
vermelden wij enkele postkantoren die met
hulp wel toegankelijk zijn:
- Nieuwstraat, Galerijen City II:
gelijkvloers postkantoor op niveau (-1).
- Bogaardenstraat, op de hoek met de
Zuidstraat: een trede van 3 cm aan de ingang.
- Naamsepoort, Elsensesteenweg, ingang aan
de straatkant met een kleine afgeschuinde
trede.
- Louizalaan, op de hoek met de Wethoudersstraat: een trede van 3 cm aan de ingang.
- Sint-Pieterssteenweg, op de hoek met de
Oudergemlaan: een trede van 3 cm aan de
ingang.
- Kortenberglaan, nabij het Rond Punt
Schuman: één kleine trede aan de ingang.
- Noordstation: gelijkvloers postkantoor.
- Muntcentrum: onthaal van de post gelijkvloers, maar daarna met een lift tot op de
eerste verdieping, waar het postkantoor zich
bevindt.
Klantendienst : 02/201.23.45
Web : www.post.be

GEZONDHEID
Indien u tijdens uw verblijf gezondheidsproblemen hebt, kunt u de onderstaande telefoonnummers bellen. Eventueel wordt u doorverbonden met de bevoegde diensten. Oproepen
naar de hulpdiensten 100, 105 en 107 zijn gratis.
Het telefoonnummer 100 is eveneens verbonden met een fax.
De apotheken zijn doorgaans open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op zaterdag
zijn de apotheken alleen ’s morgens open. Er
is een beurtrol voor de apotheken om een
wachtdienst (24 uur op 24, ook op zondag) te
verzekeren. Het adres van de apothekers van
wacht is normaal aan elke apotheek aangeplakt.
MEDISCHE SPOEDDIENSTEN
- Allerhande spoedgevallen: 100
- Zware brandwonden: 02/268.62.00
- Antigifcentrum: 070/245.245
- Rode Kruis: 105
- Tandartsen van wacht: 02/426.10.26 of
02/428.58.88
- Dokters van wacht: 02/479.18.18 of
02/648.80.00
PSYCHOSOCIALE SPOEDDIENST
- Tele-Onthaal/Tele-Service: 107
- Zelfmoordpreventie: 0800/32.123
- Anonieme Alcoholici: 02/513.23.36
- S.O.S. Solitude, voor mensen die zich eenzaam
voelen: 02/548.98.08
- S.O.S. Jongeren: 078/15.44.22
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Protestantse Kerk van Brussel
- Coudenberg 5 - 1000 Brussel
- Tel.: 02/513.23.25
- Eén trede aan de ingang, dan gelijkvloers.

De postkantoren zijn doorgaans geopend van
maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur.
Enkele postkantoren zijn ook op zaterdagmorgen open.
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Sint-Niklaaskerk
- Taborastraat - 1000 Brussel - Tel.: 02/513.80.22

Synagoge
- Regentschapsstraat 32 - 1000 Brussel
- Tel.: 02/512.43.34
- Er zijn treden aan de ingang, maar er is een verplaatsbaar hellend vlak beschikbaar.
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MET DANK
Wij wensen alle personen die hebben bijgedragen tot de verwezenliijking
van deze toeristische gids te bedanken en in het bijzonder :

VOOR HUN STEUN
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie),
visit.brussels, les Oeuvres du Soir.
Het team van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met het toerisme en het
imago van Brussel.
De 19 Brusselse gemeenten.

Handy.Brussels

