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De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur. 

 
Verslag 
1. Verwelkoming 

Marlies Vandaele is gestopt bij KVG. Geert Vantournhout, medewerker vrije tijd bij KVG, stelt zich 
voor. Hij vertegenwoordigt KVG, met Elke Sohier in de raad.  

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

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. donderdag, 10 augustus 2017 goed. 

 

3. Stand van zaken lopende projecten 

1. Opvolgen vorig verslag. 

 Jan stuurt het standpunt van de raad betreffende de European Disability Card door naar 
Geert. 

2. On Wheels. 

 Middelkerke stapt mee in On Wheels. Dit is een app die rolstoelgebruikers, en personen met 
een beperktere mobiliteit, toelaat allerhande toegankelijke zaken in de buurt op te zoeken. 



 
 
 

 

 Om een correct beeld over de werking van deze app te krijgen worden de leden gevraagd de 
app te gebruiken. 

 Jan vraagt bij On Wheels promotiemateriaal op. 

3. Definitieve logo. 

 Het logo wordt positief onthaald en unaniem goedgekeurd. De raad is de ontwerper van 
Dyade dankbaar voor de leuke medewerking. Ook Marieke wordt bedankt voor de 
medewerking! 

4. Promomateriaal. Affiche. 

 De affiche wordt door de raad goedgekeurd. 

5. Stand van zaken belevingsdag. 

 Alle standen en initiaties worden overlopen. 

 Geert bevestigt de aanwezigheid van KVG met een infostand. 

 Ook Annick laat weten dat de Zeeparel opnieuw een infostand wil. 

 De Zeeparel wil enkele zelfgemaakte nestkastjes als tombola prijs geven. 

 De bibliotheek zal, zoals vorig jaar, een infostand bemannen. 

 Tamara, of een medewerker van Middelpunt, zal aanwezig zijn om de infostand van 
Middelpunt te bemannen. 

 Is er tijdens de belevingsdag 1 verantwoordelijke per zaal nodig? 
Er wordt beslist om met een aantal mensen op een centraal punt af te spreken. Van hieruit 
kan men bezoekers mee begeleiden en vragen beantwoorden. 

 Kristin laat rond vrijdag 24 november weten hoeveel Star Wars personages er zullen komen. 

 Sabrina laat weten dat ook Samana (het vroegere ziekenzorg) van de CM een infostand wil. 

 Dyade laat zo vlug mogelijk het aantal helpers aan het Star Wars belevingsparcours weten. 

 Sonja nodigt bevoorrechte aanwezigen uit (minister, gouverneur, collega’s ZZZ,….). 

6. Ideeën 2018: 

 We kunnen Johan Museeuw als peter vragen. 

 Omdat we als adviesraad niet verplicht zijn om met de grafische dienst samen te werken stelt 
Kristin voor om volgend jaar enkele proeven van het promo materiaal te maken. 

7. Dyade wil rond half januari 2018 starten met werking in de Calidris.  



 
 
 

 

Bedoeling is om een maandelijkse werking (waarbij er allerhande activiteiten georganiseerd 
worden) voor jongeren met een mentale leeftijd tot 12 jaar te bekomen. Deze werking staat ook 
open voor de broers en/of zussen. 

Dyade zal in samenwerking met participatie de structuur uitwerken. 

Fried stuurt een officiële brief met de vraag om een werking op te starten. 
Hij 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 erkend. 

We merken op dat midden januari zeer vlug is om alles gestructureerd en duurzaam uit te werken. 

8. Om de sportclubs te informeren over de mogelijkheden voor een G-sport werking/afdeling kan 
Fried samen zitten met Bart Bouton, voorzitter van de sportraad.  

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de sportraad kan een getuigenis van (een ouder van) een 
kind met een beperking de noden op dit vlak in Middelkerke toelichten. Hierbij zouden concrete 
noden/vragen aan bod moeten komen. 

Ieder lid duidt zijn voorkeur van de neutrale kaart aan. 

9. Sabrina krijgt de persoonlijke handleiding cobra@home. 

4. Varia 

1. Kristin kreeg de vraag waarom een helling in het voetpad in Westende bad wel kon. Terwijl dit 

in Westende dorp, t.h.v frituur Els niet mocht. Als adviesraad kunnen we hier niets aan 

veranderen. Dit is een beleidsbeslissing geweest. 

2. Er zijn boordstenen besteld om het  traject tussen Middelpunt en de dijk, dat op 11 september 

werd afgestapt, toegankelijker te maken. De Lijn liet weten dat de gemeente mag werken aan 

de trambedding in de Leopoldlaan. 

3. Sonja nodigt andere adviesraden uit om op een gezamenlijk moment om de memoranda voor 

te stellen aan de politieke partijen. Dit zal half januari plaatsvinden. 

4. Leerlingen van de Zeeparel zijn bereid afvalkalenders rond te dragen. Sonja bespreekt dit met 

Annick. 

5. Leerlingen van de Zeeparel kunnen helpen bij het ophangen van affiches  

6. De Zeeparel heeft momenteel 1 leerling die in het containerpark stage loopt. Omdat de 

leerling constant bijgestaan moet worden vraagt Annick zich af of de gemeente hierin kan 

helpen. 

7. Er werd reeds enkele keren gevraagd om de schoolomgeving van de Zeeparel zone 30 te 

maken.  

8. Heeft de gemeentelijke bode individuele hulp nodig? 



 
 
 

 

5. Vaststellen datum volgende vergadering 

Jan maakt Doodle aan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 16:20 uur. 
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