Algemeen bestuur
Adviesraad voor personen met een beperking Zottegem
Verslag 17/12/2019
Locatie: Lokaal Diensten Centrum Egmont – Arthur Gevaertlaan, 9620 Zottegem
Aanwezigen: Zie bijlage
Verslag: Valerie De Rouck
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• Toegankelijkheid
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• Slechtzienden
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• Wie is kandidaat?
4. Bepalen specifieke taken / acties per werkgroep
5. Voorstelling van de adviesraad in de pers
6. Varia
• Annelies Bourgonjon (vzw De Hoop)
➢ Toegankelijkheid / Mobiliteit
➢ De Lijn
➢ Knelpunt
➢ Fietspaden
• Joke Mariman
➢ Knelpunt eigen streek
➢ Rolstoeltoegankelijkheid wandeling Halloween Egmont
➢ Stopplaats PTI
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1. Goedkeuren verslag vorige vergadering
•

Geen goedkeuring aangezien geen vorig verslag.
Reden: heropstart van de adviesraad.

2. Overlopen werkgroepen
•

Toegankelijkheid
Deze werkgroep neemt alle initiatieven over toegankelijkheid ter harte. Zowel
toegankelijkheid van handelszaken, OC + CC (OntmoetingsCentra en Cultureel
Centrum), openbare domeinen, openbare gebouwen, parkeerplaatsen, enz.
Geeft advies aan de stad en betrokkenen.
➢ Chantal geeft meer uitleg over de info die ze ontving van de stad Gent
over het bellend vlak.
➢ De toiletten op de kerstmarkt in Zottegem zijn niet toegankelijk voor
personen met een beperking.
➢ Ter hoogte van het centrum voor streekgeschiedenis (oud gemeentehuis)
ligt er een lange oranje plastic hoes ter bescherming van de
elektriciteitsdraden.

•

Mobiliteit
Geeft adviezen aan de raad die ze op haar beurt overmaakt aan het stadsbestuur
om de mobiliteit in de stad te verbeteren, bv. aangepaste haltes openbaar
vervoer (dit valt onder de verantwoordelijkheid van de stad – dixit De Lijn).
➢ Sluit nauw aan bij de werkgroep toegankelijkheid (van gebouwen) maar is
meer verkeersgericht.

•

Slechtzienden
De noden in kaart brengen zoals slechte toegankelijkheid op voetpaden etc.
Daar waar reliëf markeringen een gemak voor de slechtzienden kunnen zijn
onder de aandacht brengen.
➢ Deze werkgroep krijgt vanaf nu de naam ‘Visuele beperking’.

•

Autisme
Deze werkgroep neemt alle initiatieven over autisme ter harte.
Het in kaart brengen van wat er voor personen met autisme in Zottegem
aanwezig is en wat er nog kan verwezenlijkt worden.
➢ Er is momenteel weinig voorzien voor mensen met autisme.
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➢ Bepaalde centra en meedoen aan activiteiten vinden bijna altijd plaats
(ver) buiten Zottegem.
•

Inclusie
Geeft adviezen over inclusie in het sociale leven, onderwijs, werk,…
➢ Dit is geen eenvoudige materie.
➢ Er is het voorstel om dit samen met de volledige ploeg bestuursleden te
bespreken.
➢ Wie interessante info heeft mag dit altijd doorsturen naar de voorzitter
Ivan Gaublomme.

•

G-verenigingen
Verzameld alle gegevens en activiteiten van deze verenigingen en staat in
contact met de verenigingen.
Onderzoekt de mogelijkheden van G-sportactiviteiten of stelt nieuwe initiatieven
voor aan het stadsbestuur, bv. jaarlijks een G-sportdag organiseren.
➢ Meer een meer verenigingen hebben ook een G-ploeg.
➢ Dit kan voor sport zijn of andere activiteiten.

3. Aanduiden werkgroepvoorzitters
•

Wie is kandidaat ?
➢ Chantal --> WG Toegankelijkheid
➢ Ivan --> WG Mobiliteit
➢ ? --> WG Slechtzienden
➢ Christel Stevelinck --> WG Autisme
➢ ? --> WG Inclusie
➢ Laurens De Baere --> G-verenigingen

4. Bepalen specifieke taken / acties per werkgroep
•
•
•
•
•
•

Dit mag verder bepaald worden in de werkgroep zelf.
Bestuursleden kunnen beginnen om contact op te nemen met elkaar om in een
bepaalde werkgroep mee te werken.
Iedereen van het bestuur krijgt hiervoor een Excel bestand doorgestuurd met de
gegevens van alle bestuursleden.
Gebruik gerust ook de documentatie die je in de adviesraad al ontvangen hebt.
Plan indien mogelijk een vergadering met de ander leden van jouw werkgroep en
breng ideeën / acties aan die verder uitgewerkt kunnen worden.
Noteer jullie bevindingen / tips / etc.
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•

Op de volgende algemene vergadering op dinsdag 25/02/2020 zal rondgevraagd
worden wie in welke werkgroep(en) zit, welke ideeën er zijn en of er bepaalde
acties ondernomen worden.

5. Voorstelling van de adviesraad in de pers
•

De adviesraad ontving een mail van een burger (Marleen). Zij vindt het jammer
dat zij met haar moeder - die in een rolstoel zit - niet naar het Park van Breivelde
kan gaan. Dit omdat het toegangspad alsook het restaurant moeilijk toegankelijk
is voor mensen met een beperking.
De adviesraad is de locatie gaan bekijken en heeft een kort rapport uitgeschreven
met verbeterpunten. Deze adviezen zijn aan het gemeentebestuur overgemaakt.
Tot groot genoegen van de adviesraad, en ook Marleen en haar moeder, zullen
binnenkort de nodige aanpassingen gebeuren. De eerste plannen zijn in opmaak.

•

Er wordt momenteel nagevraagd bij de bevoegde schepen Evert De Smet
wanneer de werken zouden starten.

•

Ivan G. heeft een persartikel geschreven hierover en wenst dit te laten drukken
in de pers (Infokrant Egmont).
De aanwezige bestuursleden zijn hiermee unaniem akkoord.

•
6. Varia
•

Annelies Bourgonjon (vzw De Hoop)
➢ Toegankelijkheid / Mobiliteit
▪ Vraag voor een zebrapad om vanuit de Zuster Angelalaan veilig
over te steken naar de Godveerdegemstraat toe.
▪ Vraag voor een zebrapad om veilig te kunnen oversteken aan de
kapperszaak Kreatos. Dit om in de wijk van de Acacialaan te
geraken waar men met hun soepkar wekelijks een toer doet.
De WG Toegankelijkheid en WG Mobiliteit zal dit verder bekijken.
➢ De Lijn
▪ Zoals al gezegd op een eerdere vergadering: de bushaltes aan het
station die totaal onbereikbaar en gevaarlijk zijn.
De WG Mobiliteit zal dit verder bekijken.
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➢ Knelpunt
▪ Een bepaald marktkraam dat tot op het voetpad staat, waardoor je
er met rolwagens niet meer kan passeren (t.h.v. café ’t Goe leven).
De WG Mobiliteit zal dit verder bekijken.
➢ Fietspaden
▪ Vraagt om bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening te houden
met doorrij mogelijkheden voor rolwagenfietsen. Dus breed genoeg
en vlak; paaltjes zo positioneren dat je er ook met een brede fiets
door geraakt; etc.).
De WG Mobiliteit zal dit verder bekijken.
•

Joke Mariman
➢ Knelpunt eigen streek
▪ Er is geen veilige oversteekplaats t.h.v. Residentie Bruggenpark,
Bruggenhoek 36, 9620 Zottegem.
▪ Ook voor andere bewoners is dit een gevaarlijk punt.
▪ Vooral de wagens die van de Buke richting centrum komen gereden
zien overstekende mensen pas op het laatste nippertje.
▪ Voorstel: zebrapad met eventueel een paal met knipperlichten om
duidelijk te maken dat daar een oversteekplaats is.
➢ Rolstoeltoegankelijkheid wandeling Halloween Egmont
▪ Door het centrum in het donker is het heel gevaarlijk. Men moet
met een elektrische rolstoel immers op straat rijden aangezien de
voetpaden niet aangepast zijn.
➢ Stopplaats PTI
▪ Dallen zitten los. Dit is heel gevaarlijk waardoor een elektrische
rolstoel kan kantelen.
▪ Er is geen aangepast sanitair.
Dit is de bevoegdheid van het PTI aangezien dit op hun domein is.

•

Elsie Verheyen
➢ Liet zich verontschuldigen voor deze vergadering maar wil wel laten weten
dat zij interesse heeft in alle werkgroepen.
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•

Ivan Gaublomme
➢ Aan het OC Velzeke heeft men een pad aangelegd zodat niet iedereen in
de kiezelstenen moet lopen.
➢ Men heeft in dit pad echter bepaalde 'heuveltjes' ingebouwd waardoor het
opnieuw niet goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.
➢ Het idee en de wil is goed, maar het is niet hoe het moet zijn. Dit maakt
het nog steeds moeilijk toegankelijk voor bepaalde mensen.
➢ Vraagt aan Leon De Turck meer info over het S.O.B. = Special Olympic
Belgium.

•

Philippe Schumacher
➢ Wenst te weten of de politie van Zottegem een bepaald actieplan heeft in
functie van mensen met een beperking.
➢ Zo ja, kunnen we daar meer info over verkrijgen?
➢ Merkt op dat er toch meer en meer een gebrek aan respect is van de
medeburger voor mensen met een beperking.

Volgende vergadering gaat door op
dinsdag 25/02/2020 – Lokaal Diensten Centrum Egmont - 19u30
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Aanwezigheden

Voornaam

Naam

An
Ruyssinck
Annelies
Bourgonjon
Chantal
Praet
Christa
De Meyer
Christel
Stevelinck
Dries
Van Hoolandt
Els
Broeckaert
Elsie
Verheyen
Ilse
Meerpoel
Ivan
Gaublomme
Jo
De Smet
Joke
Mariman
Julien
Haustraete
Keanu
Schumacher
Koen
Browaeys
Laurens
De Baere
Lenny
Van Herreweghe
Leon
De Turck
Lien
Moreels
Liliane
De Lange
Luc
Lippens
Nadine
Van Ro
Pascal
De Groote
Pascale
De Smet
Patrick
Van De Casteele
Peter
Vansintjan
Philippe
Schumacher
Rozelien
De Meyer
Stefaan
Galle
Valerie
De Rouck
Totaal aanwezig
Totaal afwezig

A = Aanwezig
V= Verontschuldigd
Z = Ziekte
NA = Niet Aanwezig
A
A
A
A
V
V
A
V
A
A
V
V
A
A
NA
A
V
A
NA
Z
A
A
A
A
A
V
A
A
A
A

Reden
Verontschuldigd

Werk

Werk

Ziek

Gemeenteraad

20
10
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