Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
De hoofdzetel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Adres en routebeschrijving
Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)
T (onthaal) 02 225 84 11
F (algemeen) 02 225 84 05
E informatie@vaph.be
W www.vaph.be

Routebeschrijving

Vanuit het station Brussel-Noord
U neemt de tram tot het Rogierplein (eerste halte vanaf het station). Daar stapt u over op de
metro, richting Delacroix, en u stapt af aan halte Madou (tweede halte vanaf halte Rogier). U
neemt de uitgang Sterrenkundelaan.
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Vanuit het station Brussel-Centraal
Ofwel neemt u de bus aan de uitgang Putterij. U hebt de keuze tussen lijn 65 (NATO) of lijn
66 (Begraafplaats). U stapt af aan halte Queteletplaats (op 30 m van het VAPH).
Ofwel neemt u de metro, richting Herman-Debroux of richting Stokkel, tot aan halte KunstWet (tweede halte vanaf het station). Daar stapt u over en neemt u nog eens de metro, richting
Simonis. U stapt af aan halte Madou (eerste halte vanaf Kunst-Wet) en u neemt de uitgang
Sterrenkundelaan.
Vanuit het station Brussel-Zuid
U neemt de metro, richting Simonis, en u stapt af aan halte Madou (zevende halte vanaf het
station). U neemt de uitgang Sterrenkundelaan.
Met de wagen
U rijdt de kleine Brusselse ring op en u rijdt naar het Madouplein. In de Sterrenkundelaan
geldt eenrichtingsverkeer en u kunt de laan enkel inrijden op het Madouplein, in de richting
van de Kruidtuin.
U kunt uw wagen kwijt in de parkeergarage van het VAPH. Hou er wel rekening mee dat de
plaatsen beperkt zijn. U reserveert dus best een plaats via de persoon met wie u een afspraak
hebt.
Voor de ingang van het VAPH zijn ook een tweetal parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
In de Scalquinstraat (ongeveer 5 minuten te voet) is er een openbare
parkeergelegenheid. Hiervoor rijdt u vanuit de Sterrenkundelaan rechtdoor, de Grensstraat
in. U neemt de eerste straat rechts (Uniestraat) en u rijdt aan het eerste kruispunt (met de
Warmoesstraat) rechtdoor. Aan het volgende kruispunt rijdt u weer rechtdoor, de SintJooststraat in. U neemt de eerste straat rechts (Amédée Lynenstraat) en u rijdt tot aan het
volgende kruispunt. Daar rijdt u rechts de Scalquinstraat in. Parking Scalquin bevindt zich aan
uw rechterkant.
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___________________________________________________________________________

Directie-generaal Personen met een handicap
Voorstelling van diensten en contactpunten
De Directie-generaal Personen met een handicap is belast met de opstelling, de interpretatie
en de toepassing in de praktijk van de reglementering inzake de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap. Ze levert attesten af aan personen met een handicap opdat zij hun
rechten kunnen laten gelden inzake fiscale en sociale voordelen. De Directie-generaal levert
eveneens parkeerkaarten en verminderingskaarten op het openbaar vervoer af. Zij voert
medische onderzoeken uit om de handicap vast te stellen met het oog op de toekenning van de
verhoogde kinderbijslag.

Vragen
Met al uw vragen over de rechten van personen met een handicap kan u zich wenden tot:
CONTACT CENTER (van 8u30 tot 16u30)
Tel: 02/507.87.99
Mail: HandiN@minsoc.fed.be
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Adres :
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel
___________________________________________________________________________

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
(CAB)
Maatschappelijke Zetel & Secretariaat
Dendermondesteenweg 449
9070 Destelbergen
tel. 09 228 28 08
fax 09 228 18 14
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag tussen 9.00u – 12.00u en tussen 13.30u en 17.00u
In dringende nood kan u buiten de kantooruren:
•
•

telefoneren of sms-en naar 0476 22 91 75
faxen naar gsm-fax 0476 28 91 75

E-mail contactadressen
Voor de sector Welzijn & Arbeid: tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
Voor de sector Onderwijs: onderwijs@cabvlaanderen.be
___________________________________________________________________________
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