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Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom op de eerste vergadering van 2016.
We verwelkomen Inge Devos van Oranje, van haar kregen we door middel van een powerpoint
presentatie een overzicht over de werking van Blueassist en ook de ervaring van hun bewoners bij het
gebruik ervan
 Blueassist
In onze vorige vergadering kregen we een eerste kennismaking met Blueassist van Christine
(coördinator van de sprinkel)
Wat is BlueAssist
- het Blue-Assist-icoon is een herkenbaar icoon dat aan een medeburger duidelijk maakt dat
iemand een vraag heeft
- het is ontwikkeld voor mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen
- het icoon wordt gebruikt op 2 hulpmiddelen: BlueAssist- kaartjes en BlueAssist-applicaties
- met deze BlueAssist-hulpmiddelen kan iemand die zichzelf moeilijk verstaanbaar kan maken,
toch een vraag stellen aan een medeburger en zo dingen doen die anders ondenkbaar zijn
- voorbeelden: zelfstandig naar de winkel gaan, alleen de bus nemen, enz…
Voor wie is de Blue Assist
- Het is geschikt voor iedereen die moeite heeft om een korte hulpvraag te stellen
- BlueAssist kan gebruikt worden door een:
- persoon die niet kan spreken
- persoon die dichtklapt
- persoon die de taal niet beheerst
- persoon die vergeet wat hij moet vragen
- persoon die niet durft een vraag te stellen
- persoon die zich moeilijk verstaanbaar kan maken

-

sommige kunnen BlueAssist zelfstandig gebruiken als hulpmiddel
anderen worden op de één of andere manier ondersteund door een begeleider, zij kennen hun
cliënten door en door
als begeleider weet je ook welke drempels de cliënt zal ondervinden om dingen zelfstandig te
doen

Gebruik van BlueAssist
BlueAssist is in de praktijk een icoon met een hulpvraag. ‘Ik toon een vraag, jij kunt mij helpen’. Het
icoon biedt meer vertrouwen om verbinding te maken tussen de hulpvrager en een
burger/hulpbieder (voorbijganger, winkelier, buschauffeur, ober, loketbediende,…) De vraag maakt
duidelijk welke nood de persoon nodig heeft, (vb. Stopt deze trein ook in Zedelgem?) en helpt hem
of haar om dagdagelijkse dingen alleen te durven doen. De bus nemen, boodschappen doen,…
Dit zou iets voor…kunnen zijn
- bedenk voor wie BlueAssist een meerwaarde zou kunnen betekenen
- heb je grootse plannen om iemand te ondersteunen om zelfstandig het openbaar vervoer te
nemen
- denk je eerder aan een timide leerling die nooit iets durft te vragen in de klas
- ken je iemand die soms panikeert en dan helemaal niet meer weet wat te doen
Er zijn veel situaties waarin BlueAssist bruikbaar kan zijn.
Wanneer
BlueAssist kan gebruikt worden in verschillende situaties waarin een persoon hulp nodig heeft.
Vaak is dit een specifieke situatie.
De BlueAssist vraag kan er zo uitzien
- Beste, kan u me laten weten wanneer we aan de halte Stationsplein zijn? Dit is het nummer van
mijn coach: 051/52 53 54 – bedankt Fred
- Hallo, ik ben op zoek naar een paar gele slippers, maat 40. Dit is het nummer van mijn
begeleider: 0423 45 67 87 – bedankt Lies
- Beste, het lukt me even niet. Kan je mijn begeleider bellen op het nummer 0123 45 67 89?
Bedankt Jef
Praktisch
- er staat maar 1 vraag per BlueAssist-kaart/applicatie
- de hulpvragen zijn kort en duidelijk
- op het einde van de vraag staat steeds de naam van de persoon die de vraag zal tonen, zo weet
de ontvanger hoe hij de persoon in kwestie moet aanspreken
- er staat ook een nummer van een begeleider op het kaartje/de applicatie, zodat er kan gebeld
worden indien nodig
Slot
Kijk niet weg, kijk naar mijn kaart
Voor de bewoner is het:
- het is een hulpmiddel
- het is een stukje begrepen worden
- informatie verstrekken naar de hulpverlener
Inbreng van ARAV
- de leden van de ARAV zullen dit zeker steunen
- waar ze kunnen ook hun medewerking aan verlenen
- er zal een info avond georganiseerd worden samen met het OCMW
Contact
- Inge Devos : ingedevos@oranje.be
- info@blueassist.eu
- www.blueassist.eu

1. Goedkeuring verslag 10 december 2016
Er zijn geen opmerkingen
Het verslag wordt goedgekeurd.
Het verslag zal overgemaakt worden aan ICT om op de website te plaatsen

2. G-sporten - voorstelling
Van onze voorzitter Marnix Decloedt krijgen we een eerste kennismaking met de G-sporten in
Zedelgem, dat uitgewerkt is door onze sportdienst
- de G-sporten zouden een vervanging zijn van de jaarlijkse sportnamiddag voor de instelling van
Zedelgem
- het staat nog in een beginfase en moet zeker verder uitgewerkt worden en dat zouden we
graag doen in samenwerking met de sportdienst maar zeker in overleg met de ARAV
- een paar voorstellen:
- werken met een 10 beurtenkaart (bv. 10 euro een 10 beurten)
- het aanbod zou blijven bestaan en kan met aangevuld worden naargelang de noden en
wensen van de gebruikers

VOORBEELD PROGRAMMA
De sportdienst organiseert, in samenwerking met de ARAV, het OCMW, de sportraad en vele andere
partners sportactiviteiten voor personen met een lichamelijke beperking. Een enthousiast team van
lesgevers past de activiteiten aan op maat van elke deelnemer. Samen sporten en bewegen in
georganiseerd verband is voor iedereen mogelijk!
Wie
Voor iedereen die een lichamelijke beperking heeft en minstens 18 jaar is. De aanwezigheid van een
vriend of familielid wordt sterk aangemoedigd. Deze begeleider kan gratis aan de activiteiten deelnemen.
Wanneer
Zie tabel
Inschrijven
Koop een tien beurtenkaart van 10 EUR.
Deze kaart blijft altijd geldig en je kan deelnemen aan alle activiteiten die in deze folder vermeld staan.
Inschrijven doe je best vooraf want het aantal plaatsen per sportles is beperkt, dus wees er snel bij! Alle
deelnemers zijn verzekerd tijdens de sportactiviteiten via de ISB-verzekering.
Info
Sportdienst Zedelgem: tel
OCMW Zedelgem: tel
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VOORBEELD ACTIVITEITEN
Een overzicht van alle sporten en data vind je hier
ZWEMMEN – wekelijks op vrijdag in de Groene Meersen
Vrij zwemmen in het zwembad. De aangename watertemperatuur bevordert de ontspanning van de
spieren.
TRAGE TRAPPERS – maandelijks op maandag aan de Braambeier
Korte en rustige fietstochten op een aangenaam tempo. Fietsen kunnen op voorhand gereserveerd
worden.
gespeeld en je kan er ook terecht met al je vragen over het badmintonspel.
TRAGE STAPPERS – wekelijks op maandag aan de Braambeier
Wekelijks kun je op een rustige tempo wandelen onder begeleiding
ZITTURNEN – wekelijks op vrijdag in de Braambeier
Het zitturnen biedt een volwaardig alternatief voor de gebruikers, die het huidige aanbod aan
bewegingsactiviteiten te intensief vinden.

OMNISPORT – maandelijks op woensdag in de Groene Meersen
Maandelijkse sportieve bewegingsactiviteiten in de Groene Meersen
OMNISPORT – maandelijks op donderdag in Jonkhove
Maandelijkse sportieve bewegingsactiviteiten in de sporthal van Jonkhove
LUCHTPISTOOLSCHIETEN – op */* in
dfdsgsggg
ROLSTOELBASKETBAL – wekelijks op woensdag in de Bosserij
Kom mee basketballen met rolstoelbasketbalploeg van Sint Jan Lions. Je leert er allerlei trics en tips om
samen basketbal te spelen.
LOOP JE FIT – wekelijks op dinsdag en donderdag vanaf 12 april
Aangepast versie van het bestaande aanbod, waardoor o.a. ook mensen met een visuele beperking
kunnen deelnemen. Op het einde van de cursus ken je allerlei spierversterkende oefeningen en kun je 3
km wandelen of lopen.
AFRIKAANSE DANS – tweewekelijks op vrijdag in de Braambeier
Proef de gezonde buitenlucht en test je tactisch en strategisch inzicht tijdens een partijtje petanque. In
de cafetaria kan je, mits betaling, een drankje nuttigen.
BOWLING ??– September Test je mikcapaciteiten door zo veel mogelijk kegels omver te gooien en
dus een zo hoog mogelijke score te behalen. In de cafetaria kan je, mits betaling, een drankje nuttigen.
Reactie van de ARAV:
- is een zeer mooi aanbod
- er zijn heel veel mogelijkheden
- graag bekendmaken naar het publiek toe, dit zal zeer belangrijk zijn, via info Zedelgem
- ook bekendmaken via BLOSO
Vraag naar de ARAV toe:
- opmerkingen noteren voor de volgende vergadering
- eventueel aanvullen met een andere sport

3. Project ‘Liever Actiever’
Er was niemand aanwezig van het OCMW.
Deze informatie over ‘Liever Actiever’ komt van de OAR, waar het onderwerp besproken geweest is.(
Op 9 december was er de slotactiviteit van het project ‘Liever Actiever’, de bekomen subsidie was maar
éénmalig en voor één jaar.
We mogen trots zijn op het project, ons project behoorde tot één van de beste (er waren er 41).
De slotactiviteit was een zeer groot succes en zeer geslaagd.
Hierbij bezorgen we jullie de informatie vanuit de OAR over het project ‘Liever Actiever’ en ook de
verdere werking ervan.
Zoals we reeds weten is het project ‘Liever Actiever’ officieel gestopt omdat de bekomen subsidie maar
éénmalig was en voor één jaar.
Maar in de OCMW raad is beslist om de activiteiten verder te laten doorgaan.
1) Fietsverhuur
- daar zijn geen kosten meer aan, de fietsen dat we gekocht hebben met de subsidie
mogen we houden en verhuur daarvan gaat gewoon verder
2) Verjaardagskaartjes voor de 70-jarigen
- zal ook verder doorgaan
- er moeten wel nog kaartjes aangemaakt worden voor 2016
- ze zijn terug geldig voor een maaltijd voor 2 personen
- er is ook een bewegingsactiviteit gratis
3) Zitturnen
- gaat verder door
4) Trage stappers
- is afhankelijk van het weer, maar gaat voorlopig nog iedere maandag door.
5) Trage Trappers
- stopt tijdens de wintermaanden

4. Wandeltocht andersvaliden 2016
- Datum: definitief op donderdag 16 juni.
- De wandeltocht zal terug gebeuren in samenwerking met de sportdienst.
- Die zal doorgaan in Veldegem, na al de jaren proberen we het nu eens op een andere locatie
- De voorzitter, Mady van de dienst welzijn en David van de sportdienst zijn een namiddag op
voorbereiding geweest in Veldegem om de wandeltocht voor te bereiden
- Het is mogelijk om die te laten doorgaan in het plezierbos, maar we hebben ook een alternatief indien
het slecht weer mocht zijn, kunnen we de rustige straten rond de Bosserij gebruiken
- We gaan een wandeltocht voorzien van 3,5 km die perfect mogelijk is voor rolstoelen en ook één van
5 km
- We zouden de stopplaats voorzien in ‘t kalf
- Het plezierbos is wel niet 100% geschikt voor rolstoelen
- Na de wandeling is er terug taart en koffie en we voorzien terug wat muziek
5. Verbouwing gemeentehuis Zedelgem
Eerst een korte samenvatting hoe en waarom de samenwerking tot stand gekomen is en
waarom het sociaal huis naar Zedelgem komt:
Waarom komt het OCMW naar Zedelgem
- het OCMW is een voogdijbestuur
- we moeten het steeds stellen met minder en minder middelen
- de twee besturen hebben meestal dezelfde diensten, die nu naast elkaar werken: financiële dienst,
technische dienst, communicatie, personeel, onthaal, secretariaat
- we werken voor hetzelfde doel: de gemeente
- door het samensmelten van de diensten kunnen we heel wat kosten sparen
- voor een goede werking moeten de diensten samen zitten en niet op een verschillende locatie
- het is normaal dat het OCMW naar Zedelgem verhuist
- al in de vorige legislatuur was er sprake om het OCMW naar Zedelgem te brengen
- er was een voorstel om het oud gemeentehuis te verbouwen voor de diensten van het OCMW,
maar tenslotte blijft het steeds een oud gebouw
- er is een wedstrijd uitgeschreven voor die verbouwing
- de nieuwe legislatuur heeft dan beslist om het oud gemeentehuis te sloten en er een nieuw sociaal
huis aan te bouwen
- dit zal een Gemeentelijk Administratief Centrum worden waar het OCMW zal onder zitten
- vanaf 2019 zal er geen OCMW meer bestaan, alles zal samen één gemeentedienst worden, de
samenwerking zal een feit zijn
- de technische dienst van het OCMW werkt nu reeds samen onder één dienst met de
gemeentelijke technische dienst
Aan de hand van een powerpoint voorstelling krijgen we de belangrijkste wijzigingen over
de verbouwingen aan het gemeentehuis te Zedelgem en de nieuwbouw voor het sociaal
huis.
De kostprijs van de verbouwing van het oude gemeentehuis was zeer duur en het plein daarvoor ging
wegvallen, daar het oude gemeentehuis tegen de baan staat.
Planning
- zoals je al zelf gezien hebt is het oud gemeentehuis momenteel al volledig afgebroken
- half maart zal de toewijzing gebeuren door het college
- daarna moet het 15 dagen rusten voor reacties
- de werken kunnen ten vroegste starten in april
- de bouwperiode is voorzien tot eind 2017
- begin 2018 moeten de werken klaar zijn
- aansluitend zal de aanleg van het plein en eventueel een deel van het park gebeuren
Belangrijkste wijzigen
- er werd gekozen om het bestaande zo weinig mogelijk te wijzigen
- met beperkte wijzigingen brengen we alles onder één dak in samenspraak met alle diensten van
beide besturen
- alles zal bereikbaar zijn via de bestaande trappen en liften
- trap aan raadzaal blijft bestaan
Sociaal huis
- het sociaal huis zal aangebouwd worden aan het gemeentehuis in dezelfde lijn
- er zal buiten eveneens een stuk overdekt zijn waar je ook kan onder lopen tot aan de voordeur
eveneens in de lijn van het bestaande gemeentehuis

- het aan te bouwen stuk zal met veel glas zijn
Beneden
- de inkom zal bestaan uit een zeer open ruimte waar 4 balies zullen zijn om de mensen te
ontvangen
- aan het onthaal zal alles kunnen gebeuren die maar 3 min werk vraagt: bv. paspoort afhalen,
vuilzakken kopen, ticket cultuur, Zedelgembon kopen,…
- daar zullen ook de tentoonstellingen doorgaan in plaats van nu in het atrium van het gemeentehuis
- in de inkom zal een vergaderzaal zijn en twee inzagelokaaltjes
- onze bestaande voordeur zal verdwijnen, maar de tweede glazen blijft bestaan om de diensten
volledig af te sluiten van het onthaal indien de loketten gesloten zijn.
- de balies beneden zullen verlaagd worden en de medewerkers zullen zitten achter de balies
- er zal bij het binnenkomen links, waar nu het onthaal is een trap geplaatst worden, die meestal
voor de huwelijken zal gebruikt worden
- in het atrium zullen burelen gemaakt worden voor de politie, die er zitdagen zal houden, daar die
ook ’s avonds zijn en andere openingsuren hebben als het gemeenthuis, kunnen ze de bestaande
nooddeuren gebruiken
1ste verdiep
Kant tuin
- de kant van het secretariaat, de secretaris, burgemeester en raadszaal blijft hetzelfde
- de kant naar het atrium toe, zal bureel één en twee en het schepenlokaal één open ruimte worden
dat zal gebruikt worden als foyer voor de raadzaal
- er zal een opening gemaakt worden op het 1ste verdiep die als doorgang zal dienen om naar het
OCMW gebouw te gaan
- het diensthoofd secretariaat verhuist naar het 1ste verdiep naast het secretariaat maar in het
gebouw van het OCMW
- ook het schepenlokaal verhuist naar het OCMW gebouw op het eerste verdiep op de hoek met
uitzicht op de tuin
Kant straat
- enkel de ICT dienst gaat er weg en zal gebruikt worden als burelen voor het personeel van het
OCMW van de financiële dienst en de personeelsdienst
- aan de kant van het atrium zijn geen wijzigingen
- er zal ook een doorgang gemaakt worden om zo naar het gebouw op het eerste verdiep naar het
OCMW gebouw te kunnen waar de maatschappelijke werkers zullen zitten
2de verdiep
- daar zijn geen veranderingen
- er zal ook een doorgang gemaakt worden naar het gebouw van het OCMW waar de ICT dienst
van gemeente en OCMW zullen zitten
6. Studiedag ARAV 2016 - voorstellen
- datum: zal afhangen van de bezoeken, indien mogelijk in oktober
- voorstel voor 2016:
* ’s middags gaan eten in Jonkhove
* bezoek brengen aan het orthoagogisch centrum Cirkant te Aartrijke
* bezoek aan Dekeyzer
7. Schlagerfestival 2016
- datum: 6 oktober 2016
- artiesten liggen al vast
- een paar voorstellen van de ARAV:
* een proberen om het podium aan de korte kant te plaatsen
* een plaat voorzien aan de nooddeuren voor de rolstoelen
8. Verslag vanuit het beheersorgaan bibliotheek, gemeenschapscentrum en OAR
1. BIB
Verslag van de vergadering van 8 december
 Evaluatie proefperiode uileen e-readers
- vanaf 10 oktober kunnen e-readers uitgeleend worden
- de uitleen van de e-readers verloopt heel goed, er is veel belangstelling voor
- er is belangstelling voor reisgidsen als e-boek
- wanneer de collectie voldoende aangegroeid is kan dat zeker meegenomen worden

 Geen fuiven in Jonkhove
- het college heeft beslist dat er geen fuiven mogen doorgaan in Jonkhove, dit omwille van
twee redenen:
1) de zaal is er niet voor geschikt, de afwerking is te mooi
2) omwille van de geluidsnormen
volgens de regelgeving kan er maar 1 activiteit per maand een afwijking
geluidsnorm krijgen in heel het complex, met een maximum van 12 dagen, dit komt
neer op 6 keer per jaar, omdat 1 activiteit in de praktijk altijd op 2 dagen valt
- spijtig dat er geen rekening mee gehouden is om een zaal te bouwen die wel aan de
normen voldoet
- kleine fuiven zijn nu meer in trek en het jeugdcentrum volstaat voor vrijwel alle fuiven
- grote fuiven zijn financieel niet meer haalbaar, jaarlijks zijn er nog 4 grote fuiven in GrootZedelgem
- een sporthal volstaat dan meestal daarvoor
- de huur in Aartrijke is 750 euro voor de sporthal en 250 euro voor het
gemeenschapscentrum
- de prijs zal bekeken worden indien het mogelijk is om die af te stemmen
 Projectsubsidie de vertelling
- er wordt een provinciale subsidie toegekend van 6.500 euro
- er zijn wel voorwaarden aan verbonden
- er worden waarborgen gevraagd om de continuïteit te verzekeren
- vormingsplus zal daarvoor sneller een tweede vrijwilliger de opleiding laten volgen
- daarmee zal voldaan worden aan de voorwaarden om de subsidie te kunnen ontvangen
- het aantal deelnemers voor de vertelling is ongeveer een 5-tal
 Evaluatie proefperiode uileen e-readers
- vanaf 10 oktober kunnen e-readers uitgeleend worden
- de uitleen van de e-readers verloopt heel goed, er is veel belangstelling voor
- er is belangstelling voor reisgidsen als e-boek
- wanneer de collectie voldoende aangegroeid is kan dat zeker meegenomen worden
2. GEMEENSCHAPSCENTRUM
 Stand van zaken Jonkhove
- Jonkhove is reeds open op de dag van onze vergadering
- er zijn wel een paar opmerkingen:
* het toilet was niet gebruiksvriendelijk voor rolstoelen, maar dat probleem is al opgelost
- het openbaar toilet:
* is niet toegankelijk, er zijn problemen met het slot
* is ook nergens duidelijk aangegeven dat er een openbaar toilet is
- Marnix en Martine gaan samen gaan kijken naar Jonkhove en brengen volgende vergadering
verslag uit
 Advies ondersteuning bij organisatie activiteit voor goede doel
- de gemeente wil een regeling uitwerken over hoe we logistieke ondersteuning kunnen bieden
bij een activiteit voor het goede doel
- een paar voorstellen waaraan zou moeten voldaan worden
* duidelijke definitie van het doel, er is al een definitie uitgeschreven en dit werd voorgelegd
aan de vergadering
* het beheersorgaan stelt voor om er een termijn op te plakken van bv 3 maanden na de
activiteit moet kunnen aangetoond worden dat de opbrengst naar een goed doel gaat
* in de definitie staat ook niet dat de volledige opbrengst moet gestort worden
* men stelt ook voor om deze regeling te beperken tot organisaties van inwoners van
Zedelgem
* het beheersorgaan adviseert ook om onder logistiek ondersteuning enkel materiaal te
verstaan, dus geen personeel
* voorstel om de zaal te geven aan verenigingstarief
3. OAR
- op woensdag 6 april om 13u30 gaat er in de Braambeier een infonamiddag door over premies
i.v.m. zorg, energie en wonen
- iedereen is welkom

9. Verslag vanuit de verkeerscommissie
Verslag vergadering van 18 januari 2016
Problemen inzake verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
 Snelheidsremmer Noordstraat
- de snelheidsremmer in de Noordstraat wordt opnieuw besproken
- volgens de leden van de verkeerscommissie werkt de snelheidsremmer inde Noordstraat goed
- het wegnemen van de boom zal de snelheid vermoedelijk doen stijgen
- het voorstel om een vangrail rond de boom aan te brengen wordt negatief geadviseerd
- voorstel: 2 borden type 5 te plaatsen naast de versmalling, 1 voor de boom en 1 waar de
remmer terug naar links loopt
 Snelheidsremmer Rijselsetraat
- op de snelheidsremmer in de Rijselsestraat wordt bijkomende signalisatie geplaatst
- er worden ook nog bijkomende LED knipperlichten geplaatst
- de bestaande openbare verlichting zal in samenspraak met Eandis eventueel aangepast worden
 Snelheid Aartrijksestraat
- er kwamen twee meldingen van burgers over de hoge snelheden in de Aartrijksestraat
Gedeelte tussen de rotonde en de flitspaal
- wordt de opgelegde snelheid van 50 km/u niet gevolgd
- momenteel worden daar snelheidsmetingen uitgevoerd
- er was een voorstel om de betonweg te vervangen door asfaltweg, maar we denken dat dit
enkel de snelheid zal verhogen
- op termijn zal de volledige Aartrijksestraat aangepakt worden
Gedeelte voorbij de rotonde richting Torhout
- vraag om daar 50 km/u in te voegen vanaf de rotonde
- we denken dat de snelheidsverlaging niet zal gerespecteerd worden
- er staan daar niet veel geen huizen
- de snelheid is nog niet gerespecteerd voor de rotonde
- de rotonde zelf dient ook al om de snelheid te remmen
- op deze locatie zal de 70 km/u behouden blijven
 Snelheidsremmer in de Kouter
- een aantal inwoners van de Kouter vragen om een snelheidsremmer te plaatsen in hun wijk
- er wordt daar veel te snel en onverantwoord gereden
- er is reeds rekening gehouden met snelheidsremming bij het aanleggen van de wijk door de
straten niet recht te maken
- er zal gevraagd worden om snelheidscontroles uit te voeren
- de verkeerscommissie is geen voorstander van snelheidsremmers in een wijk, deze hebben
meer nadelen dan voordelen op zulke locaties
- de gebruikers zijn enkel wijkbewoners en hun bezoekers
- er zal een bewonersbrief opgemaakt worden en aan de wijkbewoners bezorgd worden
Problemen inzake parkeeraangelegenheden
 Parkeren Engelstraat 31
- er staan regelmatig voertuigen geparkeerd voor de garage van huisnummer 30
- deze ligt heel dicht bij de bakkerij, er is daar ook halfmaandelijks parkeren en het probleem
doet zich dan ook maar om de twee weken voor
- de leden van de verkeerscommissie zouden het spijtig vinden dat deze parkeerplaats
gesupprimeerd zou worden, want er is daar al weinig parkeerplaats
- bij inbreuk mag er uiteraard contact opgenomen worden met de politie, want parkeren voor
een inrit is verboden
Snelheidsmetingen
 Metingen in de Remi Claeysstraat
- 30% van de gecontroleerde voertuigen blijkt de snelheid van 50 km/u niet te respecteren
- er wordt voorgesteld om te vragen aan de politie om snelheidscontroles uit te voeren in de
Remi Claeysstraat
- deze controles zouden kunnen afgewisseld worden met de contoles in de Kuilputstraat
 Metingen in de Ichtegemsestraat
- er zijn snelheidsmetingen uitgevoerd ter hoogte van de Ichtegemsestraat waar het in beide
richtingen 50 km/u is

-

de gemiddelde snelheid is er 52 km/u (volgens de statistieken V85 64km/u) en meer dan 50%
van de voertuigen houdt zich niet aan de maximum snelheid van 50 km/u
er zullen bijkomende metingen gebeuren

-

Varia
 Parkeerplaats voor personen met een beperking
- veel mensen vragen een parkeerplaats aan voor personen met een beperking voor hun eigen
deur
- de lijn trekken wie er een krijgt en wie niet is zeer moeilijk
- in principe wie zelf uit de rolstoel kan heeft er geen recht op
- in wijken is het ook niet mogelijk om een voorbehouden parkeerplaats te krijgen
Kattestraat
- inderdaad in de Kattestraat is er een geplaatst
- die is centraal gelegen zodat iedereen hem kan gebruiken

10. Verslag vanuit de werkgroep beleidsprioriteiten
Deze vergadering is niet doorgegaan op de geplande datum.

11. Varia en rondvraag
 Bespreking inkomende briefwisseling
* Mail van Nancy Schotte op 29 januari
- de helling voor de rolstoelgebruikers is te steil aan de voordeur
Antwoord
Daar zal zeker rekening mee gehouden worden indien er aanpassingen gebeuren, maar op korte
termijn is dit niet mogelijk
Het hellend vlak aan het cultureel centrum is wel aangepast en die deur is meestal ook open
 Varia en rondvraag
* Organisatie van een infosessie
- er kwam een voorstel vanuit de vergadering om dit jaar eens terug een infosessie te organiseren
- voorstel: CARA
- tegen volgende vergadering proberen we wat info te bekomen indien dit mogelijk is en ook een
datum af te spreken voor het organiseren

Volgende vergadering : 31 maart om 19u30
Verslag
Mady Allaert
Dienst welzijn

