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Verslag
Verwelkoming door Schepen Kurt De Loor
Er zijn verschillende pogingen ondernomen met de toenmalige voorzitter om de raad terug op
de sporen te zetten, zonder gevolg. Nieuwe, geïnteresseerde leden hebben gereageerd op de
oproep in het Stedelijk Infoblad en in de pers.
Bedoeling van deze vergadering is om een aantal werkpunten op de lijsten waaraan op korte
en langere termijn kan gewerkt worden.
Vzw Mindervaliden Vlaanderen laat via brief weten dat zij omwille van leeftijd niet langer
wensen deel uit te maken van de raad. Ze wensen de raad alle succes toe
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid en verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Mits kleine ingrepen
kan er al heel wat opgelost worden.
Specifiek voor visueel gehandicapten:
 kleurschakeringen ( witte streep, witte of noppentegel) zijn belangrijk om een
niveauverschil aan te duiden.
 voetpaden zouden beter moeten uitdijnen.
 er is bij Solva al meermaals aangedrongen om na lediging de containers op de juiste
manier terug te plaatsen, maar zonder gevolg.
Verkeersborden, winkelruiters belemmeren dikwijls een veilige doorgang.

Bij grotere renovatie zouden knelpunten op voorhand moeten gedetecteerd worden met vb een
knelpuntenwandeling.
To do



brief aan Solva en aan SHM Ninove Welzijn om bij de medewerkers en de bewoners
aan te dringen om de afvalcontainers op een juiste manier aan te bieden en terug te
plaatsen.
voorjaar 2017: inventariseren knelpunten Stationsstraat, Markt, Heldenlaan

Parkeerplaatsen
Wat bestaat reeds:
Personen met een geldige parkeerkaart kunnen overal gratis parkeren.
Parkings voorbehouden voor personen met een handicap zijn gelegen aan :
 Sanitary : 4 plaatsen aan ingang
 Stationsplein: 2 (ter hoogte van geldautomaat, kant bushalteplein)
 Hoogstraat: 1 ter hoogte van de post
 Zavel: 2 (kant kerk, 2 uiterste plaatsen kant ingang kerk)
 Omgeving bibliotheek:
1 parking D. Van Den Bosschestraat
2 parking Meersstraat
1 Pauwstraat
1 Graaf van Egmont ( niet bruikbaar op wekelijkse markt)
 Heldenlaan 1
 Bevegemsevijvers: 3 thv ingang
 Arthur Gevaertlaan: 2
To do: kan iedereen de lijst tegen de volgende vergadering even nakijken
Bij de aanleg van de parkings moet er voldoende ruimte voorzien worden voor het zijdelings
in- uitstappen.
Ter info: Vademecum duurzaam parkeerbeleid Deel 7 Ontwerprichtlijnen met betrekking tot
doelgroepen.( www.mobielvlaanderen.be)
Wegwijzer Parkeren in Zottegem ( www.zottegem.be )
Wegwijzer wordt herwerkt. Vraag gesteld aan de dienst mobiliteit om het logo personen met
een handicap mee te nemen.
Parkeren op het voetpad
Op de Gentse steenweg, de Grotstraat, in de wijk Velzeke, parkeren de auto’s regelmatig
deels op het voetpad. Blijkbaar is er hierrond een gedoogbeleid.
Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden:
 Wegnemen van de witte middenlijn
 Aflijnen van parkeerstroken
G-Sport in Zottegem
Vragen aan de sportdienst:







Wat is het sportaanbod van de sportdienst voor deze doelgroep?
Wat is het aanbod binnen Zottegem voor deze doelgroep?
Beschikt het zwembad over toegankelijke kleedkamers?
Beschikt het zwembad over een liftsysteem aan het bad?
Kan er vanuit de raad samengewerkt worden met de sportdienst om eventueel een
aanbod uit te werken? Vb boccia of andere
To do: opvolgen
Winkelkarren
Winkeliers/ winkelketens bevragen of zij beschikken over een aangepaste winkelkar en of ze
eventueel bereid zijn om er een aan te kopen.
To do:
 brief aan winkeliers/winkelketens
Ter info: toegankelijke winkels

Volgende vergadering: donderdag 24 november 2016 om 18u30 in de
raadszaal van het OCMW

