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Verslag
Opvolging vorige vergadering
Rapport toegankelijkheid Bevegemse vijvers ATO
Parkeergelegenheid
Er is ruime parkeergelegenheid. In verhouding tot het aantal parkeerplaatsen zijn er te weinig
aangepaste parkeerplaatsen. De aangepaste parkeerplaatsen bevinden zich vlak bij het
toegangspad en zijn duidelijk aangeduid.
Totaal aantal parkeerplaatsen: 300
Aantal aangepaste parkeerplaatsen: 3. Volgens ATO zouden er 10 voorbehouden plaatsen
moeten zijn.
De dienst mobiliteit voorziet een uitbreiding met 4 of 5 plaatsen.
Advies aan het college: advies van ATO volgen en uitbreiden tot 10 plaatsen .
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Toiletten
Er zijn geen opmerkingen over het aantal aangepaste toiletten.
Het rapport vermeldt enkele opmerkingen over het ontbreken of niet juist geplaatst zijn van
een vaste beugel.
Advies aan het college:zijn de opmerkingen van ATO over het aangepast toilet in BV al
uitgevoerd
Huisvuilophaling
CBS volgde advies van de raad.
Het CBS stuurde een brief naar ILVA. ILVA roept met een interne dienstnota zijn
medewerkers op om de containers correct terug te plaatsen.( brief 21 december 2016)
In de huurderskrant van SHM Ninove Welzijn is een artikel opgenomen over het correct
aanbieden van het huisvuil.
Fietsroute De Hoop vzw
De studenten hebben aan de mobiliteitsambtenaar een aantal knelpunten overgemaakt op het
ontwerp van hun fietsroute.
Onthouden: bij de aanleg van nieuwe fietspaden en bij het plaatsen van paaltjes moet er meer
rekening gehouden worden met bepaalde fietstypes: aangepaste fiets voor personen met een
beperking, bakfietsen…
To do
Inwinnen info toegankelijke fietspaden.
Bespreking dossier ontmoetingscentra
Leden van de Raad voor personen met een beperking en leden van de seniorenraad bezochten
de ontmoetingscentra. De Seniorenraad deed dit reeds in 2011. Het huidige bezoek bouwt
daarop verder maar spitste zich vooral toe op de toegankelijkheid voor iedereen.
Alvorens een definitief advies te formuleren aan het college wachten we de
aanvullingen/opmerkingen van de Seniorenraad van 13 april 2017 .
Voorlopige conclusie uit het bezoek.
Het OC St Maria- Oudenhove is een voorbeeld van toegankelijkheid en verdient het label
Toegankelijke Ontmoetingsruimte. Met dit label weet iedere huurder dat het gebouw
rolstoeltoegankelijk is.
Mits enkele kleine werken is de benedenverdieping van het OC Leeuwergem ook
rolstoeltoegankelijk en kan ook gelabeld worden.
Op andere plaatsen zijn er op korte of langere termijn kleinere of ingrijpende
aanpassingswerken nodig. Hiervoor laat het college zich het best adviseren door een
Toegankelijkheidsbureau.
Toegankelijke winkels/ toegankelijke winkelstraat
De actie naar de winkeliers moet zeer omzichtig aangepakt worden. Sommige handelszaken
zijn bouwfysisch niet toegankelijk te maken. Zij krijgen dan geen label…
Dossier moet nog verder rijpen en moet groeien in samenwerking met de Middenstandsraad
en de handelaars. Motto: Hoe maken we samen winkelen toegankelijker?
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Parkeer actie.
Om de werking van de raad op korte termijn zichtbaar te maken kan een positieve
parkeeractie in samenwerking met het parkeerbedrijf.
To do
Jeanine contacteert parkeerbedrijf.
Vraag gezinsraad
De Gezinsraad werkt rond het thema mobiliteit. Ze plannen een verkeerswandeling in het
Centrum op 4 september 2017. Vraag aan andere adviesraden of ze willen aansluiten.
Stedelijke raad voor personen met een beperking sluit aan. Voorbereidende vergadering wordt
geprikt op donderdag 11 mei om 14u in de raadszaal van het Sociaal Huis.
Varia
Informatie
 Ronde tafel Wonen: 30 mei 2017 19u30 Ridderzaal Kasteel van Egmont
 Info energiebesparen 15 maart 2017 19u30 Ridderzaal Kasteel van Egmont
 Info nieuwe woonvormen voor ouderen: 18 april 2017 om 19u Lokaal
dienstencentrum Egmont, Arthur Gevaertlaan
 Airbezenproject
De stad Zottegem verleent zijn medewerking aan het airbezenproject. Dit is een uniek
project om de verspreiding van fijn stof afkomstig van het verkeer te meten. De
organisatoren zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die een aardbeiplantje
willen adopteren van 25 maart tot 21 juni 2017. Het plantje dient gedurende deze
periode enkel verzorgd te worden door het voldoende water te geven. Op het einde van
de meetperiode, moeten 5 bladstalen bezorgd worden aan de milieudienst. De
aardbeien zijn voor de verzorger. Meer info: www.airbezen.be.

Volgende vergadering donderdag 20 april 2017 om 18u 30
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