
 
 

 

 
Verslag inclusie en toegankelijkheidsraad 09/12/2016 

Aanwezig: F. Ringoot, voorzitter; 

 

K. Streitz, ondervoorzitter; 

 

A. Velter, S. Stragier, L. Desender, F. Deprez, M. Vandaele, leden; 

 

J. Sarrazijn, secretaris; 

 

S. Vanmaele, wnd. secretaris; 

Verontschuldigd:  J. Rommel-Opstaele, burgemeester; 

 

E. Sorel, M. Van Langenhove, T. Desmet, M. Meesschaert, R. Demeyere, M. Van Impe, leden; 

Afwezig: S. Verheyde, lid; 
 

 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur. 

 
Verslag 
1. Verwelkoming 

De voorzitter verwelkomt de raad. 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 26/10/2016 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. 26/10/2016 goed. 

3. Evaluatievergadering belevingsdag 

Opmerkingen mee te nemen naar volgend jaar: 

- Meerdere organisatoren betrekken bij het Facebook evenement; 

- De leden met een Facebook profiel moeten meer delen van het Facebook evenement. Dit 
zorgt voor een groter bereik. 

- Volgend jaar zou een manuele teller om bezoekers te tellen praktisch zijn; 

- Een BV is pas een meerwaarde als deze iets komt doen. Een acte de présence is geen 
meerwaarde. Een BV die het meter/peterschap van de dag op zich neemt is een meerwaarde. 

o Eventuele bv’s: 

 William Boeva 



 
 
 

 

 Illusionist Gili en Gunter Lamoot presenteren samen Rock voor Specials; 

 Lies Lefevere (kan ’s avonds optreden). 

- Het charter moet door het volledige college ondertekend worden. Dit kan in aanwezigheid met 
de BV om de pers te bereiken; 

- Filmpje maken met foto’s van 1
ste

 editie. vanaf dat het nieuwe Facebook evenement 
aangemaakt is kan dit op de evenementenpagina geplaatst worden. 

- Voor Dyade is het 1
ste

 weekend van december een druk weekend. Marieke kijkt of de planning 
voor volgend jaar opnieuw aangepast kan worden. 

Voorbereiding  

- De werkgroep 3 december was een meerwaarde. Door de kleinere groep kan vlotter 
vergaderd worden. 

- Het moet mogelijk zijn om vrijdag namiddag al enkele dingen klaar te zetten in de Foyer. 

- In de mailing naar verenigingen moet gevraagd worden wat ze nodig hebben. Daarnaast 
moeten we duidelijk maken dat er ter plaatse niets mag bereid worden met een open vuur of 
toestellen die werken op gas. 

Datum: 

De raad kiest voor een vaste datum in het weekend. Omdat dé internationale dag van mensen 
met een beperking jaarlijks plaats vindt op 3 december kiest de raad om jaarlijks de 1

ste
 zaterdag 

van december een dag in het teken van de internationale dag van mensen met een beperking te 
organiseren. Volgend jaar gaat de belevingsdag dus door op zaterdag 2 december.  

Er moet een manier zijn om te weten te komen wie er naar de belevingsdag komt. Dit kan door 
een tombola te organiseren waarbij deelnemers hun mailadres moeten opgeven. 

Branding 

De sleutel van de lift moeten we om 10 uur hebben. 

Een 5-tal verdeelstekkers is voldoende. De meeste standen hebben maar 1 stopcontact nodig. 

Er zou nog extra kinderanimatie moeten zijn. voorbeeld grime, kleurplaten, grote 4 op een rij of 
ander spel zijn dat in een ruimte, of in een hoek staat. 
De jeugddienst heeft een grote 4 op een rij. 

Workshops 

Djembé/dans 

De mensen van Slagweg willen volgend jaar terugkomen. Indien mogelijk willen ze niet meer 
samen met een andere workshop in dezelfde ruimte zitten. 

Gebarentaal 

Ook de persoon die de initiatie gebarentaal gaf wil volgend jaar terug komen. Ze zou de volgende 
keer graag wifi hebben om instructiefilmpjes te kunnen tonen. Ook wil ze liever niet meer samen 
met een drukke/luide workshop in dezelfde ruimte zitten. Soms waren er teveel geïnteresseerden 
in 1 keer. De afwisseling met de djembé/dans vond ze niet erg. 

Rolstoelbasket 

De rolstoelbasketclub wil volgend jaar terugkomen. Het was ideaal dat ze in de sporthal konden. 
Want de combinatie rolstoelbasket met de boccia is niet ideaal. Er mogen geen rolstoelen in de 



 
 
 

 

sporthal. Daarom moeten we volgend jaar de parketzaal voorzien voor rolstoelbasket. 
Toevoeging: Rolstoelen mogen de toegang tot de sporthal niet ontzegd worden: Fried stuurt mail 
naar burgemeester. Burgemeester stelt deze vraag aan sportdienst. 

Boccia 

Omdat de deelnemers zich moeten concentreren was het ook hier een ideale oplossing dat de 
rolstoelbasket in de sporthal kon doorgaan. We kregen de opmerking dat iedere deelnemer wou 
presteren. 

Blindengeleidenparcours 

De organisator van het parcours was tevreden over de opkomst. Volgende keer moet het 
blindengeleidenparcours een grotere ruimte ter beschikking hebben. Als we volgend jaar niets 
organiseren tijdens de avond, dan kan dit in de polyvalente zaal. Er moet dan ook beter 
afgesproken worden of de bezoekers dit gratis of tegen betaling kunnen doen.  

Pietenparcours 

Dyade is constant bezig geweest. De pruiken waren iets te klein. De kostuums roken muf. 
Volgende keer willen ze vroeger starten met het schminken van de Zwarte Pieten. 
Toevoeging: Is een pietenparcours opnieuw een vereiste voor de 2

de
 editie? Dit wordt praktisch 

bijzonder moeilijk om teorganiseren voor Dyade. 

Infostanden 

Naar het einde van de dag werden de verschillende standen bevraagd. Daaruit kunnen we 
opmaken dat er een algemene tevredenheid was. 

De provincie heeft een aanbod toegankelijk reizen. Matthieu Verbrugge kan hiervoor 
aangesproken worden om na te gaan of er interesse is voor een infostand. Wim stuurt de 
contactgegevens door. 

Bar 

De vrijwilligers zijn een absolute meerwaarde. We moeten hen bedanken voor de inzet. 

Voor de vrijwilligers was het niet altijd duidelijk waar men recht op had van consumpties per 
dagdeel. Er moeten meer vrijwilligers zijn om tijdens piekmomenten te helpen. 

De mensen die op vrijwillige basis een initiatie komen doen moeten  enkele consumpties krijgen. 
Iemand van de raad zou geregeld moeten vragen of ze iets willen drinken. Er kan ook een fles 
water bij de locaties gezet worden. 

De catering van Briek (afdeling Werken) kan hierbij een hulp zijn. 

De Scampimobiel was onvoldoende bij het gebeuren betrokken. Sonja vraagt de afmetingen op 
en doet navraag bij het secretariaat of het mogelijk is om deze volgend jaar op het voetpad te 
plaatsen. 

Optreden Fried 

Het optreden van Fried was fantastisch! Bedankt Fried.  

Enkele mensen wilden hun jas niet afgeven aan de vestiaire. We moeten beter communiceren dat 
dit moet voor de brandveiligheid.  

De website gaf de dag zelf aan dat het uitverkocht was. Ook al was er nog plaats. Hierdoor 
konden enkele last minute geïnteresseerden geen ticket meer kopen.  



 
 
 

 

Communicatie 

Algemeen moet de communicatie vroeger starten. Een volledig communicatieplan moet opgesteld 
worden zodat het duidelijk wordt wie, wat, wanneer doet.  

Promomateriaal 

We moeten nu reeds afspraken maken met de grafische dienst om alvast een ontwerp te maken. 

Sonja laat de grafische dienst een ontwerp maken. 

Facebook 

Jammer dat het lang duurde vooraleer de banner van het Facebook evenement een echte link 
had met het evenement. 

4. Bespreking kas 

Stand van zaken op de volgende vergadering. 

5. Volgend jaar 

1. De raad kiest ervoor om een lange naam te behouden met een korte ondertitel. 

2. We kunnen een culturele insteek aan bod laten komen.  

 De Andere Academie; 

 Ithaka; 

 Pasvorm; 

 Griet ITHAKA; 

 Witte Wolven, afdeling Spermalie(visuele handicap); 

 Rolstoeldansen in de namiddag; 

 Als het optreden ’s avonds niet teveel voorbereidingen nodig heeft om de 
techniek te regelen kunnen we tijdens de namiddag de polyvalente zaal 
gebruiken als expositieruimte. 

3. We moeten inventariseren welk aanbod er in de regio is voor personen met een 
handicap.  

 Tegen eind februari moet deze inventarisatie afgewerkt zijn. 

4. In het zwembad kan een initiatie G-zwemmen doorgaan. Als we hiervoor kiezen moet 
de zwembadbeheerder (Dorine) ingelicht worden. 

5. Er moeten voldoende doe dingen zijn. 

6. Volgend jaar laten we de belevingsdag doorgaan op zaterdag 2 december.  

7. Voor Dyade is dit een druk weekend. Marieke probeert om opnieuw een 
pietenbelevenis te organiseren. We gebruiken dan opnieuw dezelfde formule. 
Standen kunnen klaar gezet worden  tussen 10-12 uur. De belevingsdag gaat door 
van 13.30-18 uur. 



 
 
 

 

8. Er moet meer promotiemateriaal aan de ingang geplaatst worden (vlaggen, banners), 
zodat duidelijker is dat er iets gebeurt in de Branding. 

9. Voorstel om volgend jaar een charter door het volledige college te laten 
ondertekenen. 

6. Toegankelijkheidsprijs 

Kristin en Jan bezoeken de deelnemende handelszaak. 

7. Varia 

1. Annick geeft mee dat we beter op de website van BlueAssist zoeken naar een filmpje 
om BlueAssist te promoten. 

2. Fried en Annick zullen op de eerstvolgende vergadering van de handelaarsbond 
toelichting geven over de werking van de adviesraad. De toelichting wordt vooraf 
schriftelijk opgestuurd naar de dienst lokale economie. 

3. De handelaars van Westende-bad zijn vragende partij om een gezamenlijke aankoop 
van hellingen te doen. Dit wordt besproken met de technische dienst. 
Een fotodossier aanmaken met de diverse hellende vlakken kan een motivatie zijn 
voor het bestuur om te zorgen voor uniformiteit. 

4. Werkgroep 02/12: 

Kristin, Wim, Annick, Fried, Rudy, Sonja en Jan willen deelnemen in de werkgroep. 
toevoeging: Marieke wil aansluiten in de werkgroep. 

 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 

Volgende vergadering op 25 januari om 9.30 uur. in Middelpunt, Westendelaan 37, 8430 Middelkerke. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:00 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Jan Sarrazijn Fried Ringoot 

 


