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De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur. 

 
Verslag 
1. Verwelkoming 

De voorzitter verwelkomt de raad. 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 09/12/2016 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. vrijdag, 09 december 2016, mits 
onderstaande opmerkingen, goed. 

 Rolstoelen mogen de toegang tot de sporthal niet ontzegd worden: 
Fried stuurt mail naar burgemeester. Burgemeester stelt deze vraag dan aan sportdienst. 

 Is een pietenparcours dit jaar een vereiste? Dit wordt voor Dyade waarschijnlijk onhaalbaar. 

 Alle opmerkingen over de belevingsdag worden in 1 document opgenomen. Dit document 
staat in Cobra@home onder de fictieve zitting van 31 december 2017. 
De leden mogen dit document aanvullen. 

 Marieke wil in de werkgroep 2 december. 

3. Stand van zaken lopende projecten 

 Toegankelijkheidsprijs: 



 
 
 

 

o De prijs wordt uitgereikt aan handelszaken die aanpassingswerken hebben uitgevoerd 
om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren. 

o Omdat enkele Middelkerkse handelszaken/verenigingen zich inzetten om personen 
met een verstandelijke beperking te helpen kunnen we een 2

de
 toegankelijkheidsprijs 

uitreiken. (bv inclusieprijs) voor de vereniging die een inclusief beleid voert. En zo een 
inclusieve werking vooropstelt. 
Het zou bijzonder moeilijk zijn om objectief een winnaar aan te duiden. 
Wordt vervolgd. 

o De winnaar van de toegankelijkheidsprijs moet bekend gemaakt worden via de 
website, Facebook en andere gemeentelijke mediakanalen. 

o Volgend jaar kunnen we voor de aankondiging foto’s gebruiken van de winnaar van 
dit jaar. 

o De toegankelijkheidsprijs is een constant lopend project. Waarbij de eerste stap gezet 
moet worden door de vastgoedmakelaar. 

o De burgemeester zal dit op de eerstvolgende bijeenkomst  van vastgoedmakelaars in 
Middelkerke aankaarten. 

o Universal design, waarbij de dingen (een gebouw, een product, een website...) zo 
ontworpen worden dat ze toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor een heel 
diverse groep van gebruikers, kan hierbij een oplossing bieden. 

 Vergadering van de handelaarsbond groot Middelkerke: 

Fried en Annick geven korte toelichting over de werking van de adviesraad op dinsdag 14 

februari. Annick en Fried maken onderling verdere afspraken. 

4. Bespreking kas 

Sonja bespreekt de kas met Machteld. 

5. Varia 

- Stoffel Verheyde (Dyade vzw) is niet langer lid van de raad. Hierdoor is Marieke het 
aanspreekpunt binnen de raad voor Dyade vzw. 

o Er wordt een kaartje gemaakt. Dit kaartje kunnen we gebruiken om leden die de raad 
verlaten te bedanken.  

 Het kaartje “Je verdient een pluim” kan hiervoor gebruikt worden. 

o Omdat we ook een kaartje moeten hebben als een lid tijdelijk niet beschikbaar is 
wegens ziekte, operatie,… zou dit een neutraal kaartje moeten zijn. 

 

- Brief tussenkomst toegankelijkheid woonblok De Riff.  

o Sonja en Jan volgen deze vraag op. Ze houden hierbij de burgemeester op de 
hoogte. 

o Procedure bij het ontvangen van dergelijke brief: 

 Samen met een ontvangstbevestiging moet gezegd worden dat de vraag op 
de eerstkomende vergadering van de adviesraad zal besproken worden. 



 
 
 

 

 Na bespreking met de raad wordt de vraag overgemaakt naar de dienst 
(meestal technische dienst). Hierbij moet gevraagd worden om de raad op de 
hoogte te houden. 

 Samen met het antwoord van de dienst kunnen contactgegevens, van experts 
ter zake, verstuurd worden. Bv Westkans. 

- Uitleg Cobra@home; 

o Ieder lid krijgt een handleiding met gegevens om in te loggen op Cobra@home. 
Leden die niet aanwezig zijn krijgen de handleiding de eerstkomende vergadering. 

o Chantal heeft uitleg bij het gebruik van dit programma. Er wordt beslist om dit zoveel 
mogelijk te gebruiken. Hierdoor zal  minder gemaild worden. Er werd reeds een 
“vuilbakzitting” aangemaakt (op 31 december 2017) waarin we de mogelijkheden van 
het programma kunnen ontdekken. 

- Logo: 

o Creatieve leden mogen een ontwerp maken.  

-  Reva beurs op 20, 21 en 22 april 

o Er wordt beslist om op vrijdag 21 april naar de Reva beurs te gaan. Bezoek ter 
plaatse tussen 13- 17 uur. waardoor we kort na de middag moeten vertrekken en rond 
18 uur terug in Middelkerke zijn. 

o Dit is een ideaal moment om met de adviesraad naar buiten te komen. We willen dit 
dus openstellen voor iedereen, mits een bijdrage van € 10. 

o Hierbij worden de mogelijkheden om een liftbus te huren nagegaan. Dit wordt 
aangekondigd in de Sirene maart-april. 

- Het wandelpad van het kerkhof in Leffinge kan niet verhard worden. Er komt een oplossing in 
de vorm van rolstoelen met grotere wielen. Waarmee men over het grindpad kan rijden. 

- Het traject tussen Middelpunt en het strand wordt door Tamara op toegankelijkheid 
gecontroleerd. Er worden foto's genomen van de plaatsen waar het traject moeilijker, of 
helemaal niet toegankelijk is. 

- De tramhalte aan het casino kan op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt worden. 
Fried heeft hiervoor een mogelijk idee. 
Jan zorgt ervoor dat Fried hiervoor kan samenzitten met Frans Depuydt. Daarna bespreekt 
Jan dit met de burgemeester. Om dit vervolgens over te maken aan de Lijn. 

- De kleuren van de BlueAssist sticker zijn omgewisseld. De stickers worden door de grafische 
dienst aangepast. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de kleefzijde te veranderen, 
zodat de sticker aan de binnenzijde van een raam kan hangen. 

- De leden worden op de hoogte gebracht als de tillift in het zwembad er is. Dit wordt ook in de 
Sirene vermeld. 

- Wat doen we met bestuurders, die al dan niet bewust, op een voorbehouden parkeerplaats 
staan? 

o De politie opbellen met de vraag om te takelen. 

o We kunnen het probleem ook zelf aanpakken. Door een ludieke flyer tussen de 
ruitenwissers te stoppen. 



 
 
 

 

o Onder het bord die de voorbehouden parkeerplaats aanduidt kan een 
sensibiliseringsbord hangen met opschrift “Als u mijn plaats neemt, neem dan ook 
mijn handicap”. 

- Op de volgende vergadering wordt Westkans uitgenodigd zodat we te weten komen wat 
Westkans kan betekenen voor onze raad.  

- Later wordt Fernand Dasseville, oprichter en vrijwilliger bij de werking uit Nieuwpoort, die zich 
inzet voor toegankelijkheid uitgenodigd. 

- De kleuren van de BlueAssist sticker zijn omgewisseld. De stickers worden door de grafische 
dienst aangepast. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de kleefzijde te veranderen, 
zodat de sticker aan de binnenzijde van een raam kan hangen. 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op vrijdag 24 maart. Om 9.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Jan Sarrazijn Fried Ringoot 

 


