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De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur. 

 
Verslag 
1. Verwelkoming 

 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. xx/xx/20xx - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. woensdag, 25 januari 2017 goed. 

3. Stand van zaken lopende projecten 

- Toegankelijkheidsprijs. 
Beide zaken winnen ex aequo en worden uitgenodigd op een dinsdag zodat het college deze 
prijs officieel kan overhandigen. 

- Toegankelijkheid van het traject tussen Middelpunt en zee. 
Tamara wordt gevraagd of ze hulp nodig heeft om dit traject te controleren op 
toegankelijkheid. Eventueel met hulp van Inter. 

- Kas. 
Wordt verdaagd naar de volgende vergadering. 

- Vernieuwing dijk: infovergadering in de Branding op 20 mei. 
Op zaterdag 20 mei is er een infomarkt van 10 tot 16 uur in de Foyer van de Branding. We 
moeten van bij de start nauw betrokken worden bij de opmaak van de plannen.  



 
 
 

 

Dit project zit momenteel in een studiefase van 24 maanden. Er worden binnenkort 
werkgroepen opgericht. We worden op de hoogte gehouden als we kunnen aansluiten bij een 
werkgroep. 

5. Varia 

- Tine Missinne: welke meerwaarde kan Inter voor onze raad zijn? 
Kort verslag in bijlage. 
Inter bezorgt de raad een charter dat we kunnen gebruiken tijdens de belevingsdag. 

- Burenhulp. 
Kort verslag in bijlage. 

- Verslag bijeenkomst handelaars Middelkerke. 
Fried meldt dat dit een geslaagde bijeenkomst was.   

- Handleiding cobra@home Marc, Sabrina en Machteld? 
Kristin geeft de handleiding aan Machteld. Fried bezorgt de handleiding aan Marc. 
Sabrina krijgt de handleiding op de volgende bijeenkomst. 

- Logo. 
Wordt verdaagt naar de volgende vergadering. 

- Werkgroep 2 december: eerste keer samenkomen 
Doordat er weinig leden waren wordt er op de volgende vergadering een datum 
vastgelegd. 

- Reva beurs: afspraken/info. 

Er zijn nog niet veel inschrijvingen. De adviesraden van Nieuwpoort en Oostende 

worden uitgenodigd. 

- Kristin vindt het jammer dat er een elektriciteitskast werd geplaatst op het voetpad 

t.h.v de bibliotheek in Westende waardoor de doorgang voor rolstoelgebruikers 

moeilijker wordt. Dit stond niet op de plannen. 

- Omdat de huidige toegankelijkheidsprijs de nadruk op de fysieke toegankelijkheid legt 

vindt Annick dat er een variant moet komen op deze prijs. Er kan een initiatief 

geapprecieerd worden die personen met een mentale beperking begeleidt in het 

dagelijkse leven. 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op vrijdag 2 juni om 9.30 in de raadzaal. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:20 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 



 
 
 

 

 

Jan Sarrazijn Fried Ringoot 

 


