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Verslag 
1. Verwelkoming 

1. Fried plaatst zijn voorzitterschap voor onbepaalde periode on hold. Kristin neemt het 

voorzitterschap waar zolang Fried dit nodig acht. Annie wil de taak van ondervoorzitter op 

nemen. 

Fried geeft doormiddel van een brief een woordje uitleg. De brief wordt voorgelezen en kan je 

als bijlage lezen. 

Fried wordt hartelijk bedankt voor zijn positieve bijdrage. De raad wenst hem veel succes met 

de nieuwe uitdagingen. Er wordt een bedankingskaartje opgestuurd. 

2. Elke Sohier (educatief medewerker nieuwe afdelingen KVG West Vlaanderen) volgt Marlies 

Vandaele op. Ze neemt haar functie het komende jaar over. 

3. Ruth Demeyere neemt andere taak binnen Duinhelm op. Ruth blijft contactpersoon voor de 

raad. Eén van de collega’s van het werkgebied Middelkerke zal, afhankelijk van 

beschikbaarheid, aansluiten. Dit zijn Lynn Van Daele of Leen Vanhee. Lynn Van Daele 

vertegenwoordigt Duinhelm tijdens deze vergadering. 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 24/10/2017 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. dinsdag, 24 oktober 2017 goed. 



 
 
 

 

Opvolgen vorig verslag. 
Niemand heeft de On Wheels app gebruikt. In aanloop naar de volgende raad wordt gevraagd de app 
te gebruiken en bevindingen te laten weten.  
Kristin stuurt een officiële brief aan het college met de vraag om een maandelijkse vrijetijdsbesteding 
op te zetten in de Calidris voor mensen die een mentale leeftijd hebben tot 12 jaar. Ze argumenteert 
hierbij dat deze vraag van een mama van een kind met een mentale en fysieke beperking aan de raad 
werd gesteld. En dat de jeugddienst de vraag erkent. 
3. Stand van zaken lopende projecten 

Evaluatie belevingsdag: 

 Aansluiten bij reeds bestaande organisatie. 

 Door het slechte weer hebben we minder bezoekers gehad. 

 ’s Avonds hebben we niets georganiseerd gelinkt aan de belevingsdag waardoor er minder 
bezoekers kwamen. 

 Alles in 1 ruimte laten doorgaan? 

 Idee om iets te organiseren voor personen met een beperking. Waarbij ze  vooraf moeten 
inschrijven en dan zien welke personen met welke beperking ingeschreven zijn. Dan pas iets 
organiseren? 

 Idee om ergens naartoe te gaan waar mensen zijn.  

 Gekleurde tape op grond als wegwijzer beter dan wegwijzers ophangen.  
Op de grond valt de tape meer op. 

 Promomateriaal 
o Opsomming wat er concreet te doen is. 
o Was te laat klaar. 
o Iedere adviesraad zou een bundel flyers moeten ontvangen. De flyers kunnen dan 

verspreid worden bij de leden. 

 Een onthaal is nodig. Maar ook voor het onthaal van de cultuurdienst was het, door de wind, 
te koud. 

 Doordat postbodes de post in appartementen niet in de bussen stoppen gaat veel 
communicatie verloren. 

 Na het charter vertrokken veel mensen. Een charter zou dus beter later op de dag plaats 
vinden. 

 In de Foyer was het gezelliger dan vorig jaar. 
Volgend jaar: 

 Belevingsdag niet jaarlijks maar om de 2 jaar een belevingsdag met G-sporten, 
belevingsparcours,.. Een volwaardige belevingsdag laten we in de oneven jaren plaats vinden. 

 De even jaren kunnen we een andere invulling geven met steeds een infogedeelte: 
o Theater/zang 
o Optreden William Boeva. 
o Theater Stap: acteurs met een beperking(Tytgat Chocolat). 
o Een infomoment gecombineerd met optreden en buffet. Het buffet kan door de 

leerlingen van Ter Strepe verzorgd worden. Om wat meer opbrengst te hebben wordt 
best iets meer inkom gevraagd en houden we de consumpties op de standaard prijs. 

 Opbrengst Warmste Week: Dyade? 

 Er wordt een werkgroep gestart die een 4-tal keer zal samenkomen. Onderstaande leden 
willen deelnemen aan deze werkgroep. 

o Kristin; 
o Lieve; 
o Machteld; 
o Annie; 
o Annick of An (de Zeeparel); 



 
 
 

 

o Leen of Lynn (Duinhelm); 
o Sonja; 
o  Sara (Dyade); 
o Jan. 

4. Bespreking kas 

Machteld bespreekt het financieel verslag.  
Als bijlage kan je dit lezen. 
5. Varia 

 Elke geeft ter info het memorandum van KVG af. 

 Is het mogelijk om alle vergaderingen voor 2018 vast te leggen? 

 Iedere maandag voormiddag heeft Duinhelm een zitdag in het OCMW. 

 Enkele leden die gebruik maken van Apple, of de browser Safari hebben problemen met 
Cobra@home. Daarom zal het verslag van de vorige raad bij de mail voor de uitnodiging van 
de vergadering verstuurd worden. Bij deze uitnodiging wordt gevraagd om de On Wheels app 
te gebruiken. 

 Dyade is vragende partij om KVG te betrekken bij de maandelijkse jeugdwerking in de 
Calidris. Kristin merkt op dat VFG reeds een uitgebreid vrijetijdsaanbod heeft. Kristin bekijkt 
de mogelijkheden en neemt contact op met VFG. 

 Autobestuurders die onterecht op een voorbehouden parkeerplaats staan moeten 
gesensibiliseerd worden 

o Enkele ideeën: 
 Er moeten concrete voorbeelden op staan waarom dit fout is. 
 Zelfde formaat als parkeerboete? 

o Er wordt een werkgroep gestart om dit uit te werken. Volgende leden willen hieraan 
meewerken: 

 Kristin; 

 Sonja; 

 Marieke; 

 Machteld; 

 Jan. 

 Lieve vraagt of de datum waarop de memoranda voorgesteld worden al gekend is. 

 Machteld: 
o Mogelijk om opnieuw erkenning van de raad aan te vragen? Hierdoor hebben we als 

erkende adviesraad recht op een toelage. Sonja zorgt hiervoor. 

o Wordt de toegankelijkheid van de begraafplaatsen in Westende en Leffinge nog 

verbeterd.  

 In Oostende worden golfkarretjes gebruikt om mensen te vervoeren die 
moeilijk te been zijn. 

 Kan de grote toegangsweg in Leffinge verhard worden met tegels die 
eenvoudig te plaatsen en terug weg te nemen zijn zoals Stelcon dals? 

 Kristin en Machteld gaan dit ter plaatse bekijken. 
o Een invullijst voor personen met een beperking moet aan het onthaal van het MAC 

liggen. Zo kunnen (nieuwe) inwoners zich bekend maken bij ons en kunnen we hen 
informeren over activiteiten. 

o Wanneer start de werkgroep toegankelijkheidsprijs sociale zaken? 
We proberen hiermee in de zomer van 2018 te starten. 

o Wordt er nog iets gedaan met de projectoproep Koning Boudewijn Stichting? 
Bij navraag blijkt dat deze projectoproep slechts tot 28 maart 2017 liep. 



 
 
 

 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

 

7. Bijlage 

 

Brief Fried: 
Lieve leden 
Een hoogdag.. dat was 2 december! 
Niet alleen omdat het charter getekend werd maar vooral omdat er een pak warmte te voelen was. 
Eigenlijk waren we dus ‘de warmste week’ een aantal weken voor. Wat niet wegneemt dat dat charter 
toch wel een erg belangrijke stap is in de korte bestaansgeschiedenis van deze raad. Oh ik weet wel. 
Er zijn er die zeggen dat het maar een ‘pose’ is, een stunt  zodat burgemeester en schepenen zichzelf 
zouden kunnen profileren of hun blazoen oppoetsen. En dat zou het ook zijn ware het niet dat wij er 
zullen voor zorgen dat ze eraan herinnerd worden. Dat er daadwerkelijk eerst gecheckt wordt op 
toegankelijkheid (in de breedste zin van het woord). Genoeg projecten in het vooruitzicht waar we het 
al kunnen op uittesten (casino, vernieuwing dijk enz..).  
Dat dat ook zal slagen daar geloof ik rotsvast in omdat deze raad een groep mensen is die stuk voor 
stuk gaan voor het ideaal. Realistisch, toch niet dromen, maar vol overtuiging. 
Het positivisme en de positieve benadering van deze raad wordt door vele andere raden met een 
zweem van jaloersheid bekeken. En waarom ook niet. Het is ook zo dat we altijd vertrekken vanuit ‘ 
wat wèl kan’ en niet vanuit een wrevel, verzuring die er enkel maar zou voor zorgen dat er uiteindelijk 
niets gebeurt .... je wordt daar gewoon zelf heel erg depressief van. Niet hier dus.  
Ik bedank jullie hiervoor… vanuit mijn hart omdat het hart nog altijd het vertrekpunt moet zijn.  
Ik zet een stapje opzij, lieve allemaal, en geef dus mijn voorzitterschap door aan Kristin. Dat doe ik om 
persoonlijke redenen. Gezondheid.. deels. Ook een deel omwille van het moeilijk combineren met de 
theatervoorstellingen die ik speel. Het aantal gaat steevast de hoogte in en daar ben ik erg blij om, 
maar kan niet alles goed doen tegelijkertijd. Carrièregewijs zitten er dingen aan te komen de komende 
6 maand waar ik nu nog niet kan en mag over uitweiden maar die wel duidelijk zullen worden in het 
voorjaar. Ik ben niet weg natuurlijk he. 
Ik durf dit te doen omdat ik voel dat  ‘ de raad’ er staat. Dat de spirit en eigenheid van deze mooie 
raad vast gebetonneerd zit in elk van jullie. Ga ervoor, lieve vrienden, want zo durf ik jullie te noemen. 
Met verbetenheid maar ook met eerst de positieve kijk op alles. Om dan met volle energie bij te sturen 
wat er bij te sturen valt! 
Aan allen… een fijn eindejaar… en een weergaloos begin van een schitterend, toegankelijker, 2018. 
Zie mekaar graag. 
Met erg dankbare en warmhartige groeten voor elk van jullie;  
Fried 
  



 
 
 

 

Raad voor Inclusie en Toegankelijkheid 

       

       Inkomsten 
 

Uitgaven 

       

       Datum Omschrijving Bedrag 
 

Datum Omschrijving Bedrag 

       3/12/2016 Inkomsten overschot bar 869,30 
 

10/02/2017 Factuur drankcentrale De Branding 216/364VKFC 639,25 

2017 Toelage van de gemeente 1500,00 
 

  Kosten bankrekening en bankkaart 30,33 

  Uitstap Revabeurs 60,00 
 

  Fac. Nr. 159170916 Bus Reva Gino Tours 498,20 

  Uitstap Revabeurs 30,00 
 

2017 Kosten rekening + kaart 62,86 

  Uitstap Revabeurs 40,00 
 

  Aankoop wijn belevingsdag 2017 96,45 

  Inkomsten bar belevingsdag 2017 725,90 
 

  Terug storting naar eigen rekening 435,00 

  Terugname wijn  72,23 
 

2018 Kosten rekening + kaart 61,58 

12/04/2017 Toelage gemeente Middelkerke 1500,00 
 

  Overschrijving Mario Punk belevingsdag 2017 374,18 

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

  Totaal Inkomsten 4797,43 
 

  Totaal Uitgaven 2197,85 



 
 
 

 

       

 
Saldo 2599,58 

     



 
 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur. 

 

de secretaris de «VO» 

 

Jan Sarrazijn «VOAlternatieveNaam1» 

 


