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Verslag 
1. Verwelkoming 

Leen Vanhee vertegenwoordigt Duinhelm tijdens deze bijeenkomst. 
Carla Cliteur vertegenwoordigt Middelpunt tijdens deze bijeenkomst. 
Aanstellen voorzitter/ondervoorzitter: 
Fried bevestigde officieel dat hij, wegens te drukke agenda, afstand doet van zijn 
voorzitterschap (zie brief als bijlage). De raad stelt daarom Kristin aan als voorzitter.  Annie 
wordt ondervoorzitter. 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 21/12/2017 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. 21/12/2017 goed mits onderstaande 
opmerkingen: 

 1.3: Leen in plaats van Lynn. 

 Omdat Inter van plan is om opnieuw een toegankelijkheidsonderzoek langs de kust te doen 
zullen we afwachten of we verder gaan met de On Wheels app. 

3. Stand van zaken lopende projecten 

1. Toelichting nieuwe jeugdwerking. 

 Iedere eerste zaterdagnamiddag van de maand is er een jeugdwerking die plaats 
vindt in de Calidris van 14 tot 17 uur. 



 
 
 

 

 Kinderen tussen 6 en 12 jaar met een beperking kunnen na een intakegesprek bij 
Sonja deelnemen. Per namiddag betalen deelnemers € 3 ter plaatse. 

 Dit zal geleidelijk moeten groeien.  

 Annie wil graag komen tijdens eerste werking op 5 mei. 

2. 1 december 2018: 

a. Concept wordt besproken: 

Vanaf 18.30 uur kunnen bezoekers toekomen. Er wordt een aperitief aangeboden bij 
aankomst. 

Lieve geeft de bezoekers 2 jetons in de plaats van het ticket. 
Waarvan 1 jeton voor het buffet. De 2de geeft toegang tot het optreden. 

Als de Foyer volzet is moet er een bordje ter beschikking zijn om aan de deur te 
hangen en zo de bezoekers door te verwijzen naar de kelderzaal. 

Er wordt eten voorzien in de vorm van buffet. Er moet nog beslist worden wat we 
aanbieden. 

Vanaf 21 uur is er een panelgesprek, dat getolkt wordt door Hilde Vandamme. 
Onderstaande deelnemers hebben bevestigd: 

 Handbiker Kris Demeester. 

 Geert Vantournhout komt getuigen als ouder van een kind met een beperking. 

 Mama van Matti. Als Matti tegen dan enkele woordjes kan zeggen wil ze hem 
graag meenemen op het podium. 

 Revalidatiearts van Matti( Catharina Vanderlinde). 

 Stefaan Struyve (radio 2) zal dit panelgesprek modereren. 

Na het panelgesprek voorzien we 15 minuten pauze. 

Vanaf 22 uur komt Scala optreden. Het optreden en Sabam worden betaald door het 
gemeentebestuur. 

b. Verantwoordelijke per zaal: 

Zaal: Max: 

bezoekers: 

Wie? 

Foyer 120 Rudy en Marleen 

Kelderzaal 150 Carla Cliteur of Liesbeth van Middelpunt. 

Polyvalente zaal 270. Met 10 
voorbehouden 
plaatsen voor 
rolstoelgebruikers 

Sonja 

Zoë (dochter Sonja), verwelkomt en begeleidt Scala. Ze zorgt er ook voor dat ze een 
broodje krijgen. 

Er wordt €25/ticket gevraagd. Waarvan € 5 naar de Warmste Week gaat. 



 
 
 

 

c. Opmerkingen affiche: 

 Spellingsfout: panelgesprek is verkeerd geschreven. 

 Inkom is een beter woord. 

 De achtergrondkleur is iets te donker. 

 Het adres van de Branding moet erbij staan. 

d. We moeten ook naambordjes voor de leden voorzien. 

5. Varia 

1. Toegankelijkheid De Zwerver Leffinge  

 Om een toegankelijk toilet te kunnen maken wordt onderzocht om een nabijgelegen gebouw 
aan te kopen. Dit dossier wordt vervolgd. 

2. Regenboogbeleid. 

 Het gemeentebestuur ondertekende het Regenboogcharter. 

 In eerste instantie werd een vorming rond het thema “holebi en transgender” aan het 
personeel aangeboden. 

 Bedoeling is dat holebi- en transgenderinwoners/bezoekers zich welkom voelen in 
Middelkerke. 

3. Een nieuwe inwoner wil graag aansluiten bij de raad. Jan vraagt zijn motivatie op. 

4. Winnaar toegankelijkheidsprijs 2018: Apotheek Orbie, Leopoldlaan 56. 
Omdat dit tot op vandaag nog niet ter kennis op het college geplaatst werd moeten we de 
uitreiking van de toegankelijkheidsprijs uitstellen. 

5. De factuur drankverbruik 2 december 2017 wordt aan Machteld gegeven. 

6. Middelpunt houdt bij of er veel vraag komt om de zwembadlift te gebruiken. 

7. Tamara heeft een nieuwe uitdaging aangegaan. Carla Cliteur volgt haar op binnen de raad. 

8. Annick geeft ter info enkele flyers van Ithaka vzw af. Ithaka zoekt residenten voor een inclusief 
woonproject in een nieuwbouwcomplex in Oostende, die een aanspreekpunt zijn voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 

9. Geïnteresseerde leden krijgen een korte rondleiding in Middelpunt. 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

 

7. Bijlage 

 



 
 
 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur. 
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