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Gemeente Zedelgem
ARAV

Verslag adviesraad andersvaliden
dd. 19 mei 2016
Aanwezig:
Stemgerechtigde leden
Marnix Decloedt (voorzitter), Annelies Crul, Annie Aelter, Luc Neyrinck, André Deroo (stemgerechtigde
leden)
Waarnemende leden
Noël Baesens (schepen andersvalidenbeleid)
Evelien Vancailiie (Sociale dienst OCMW Zedelgem)
Mady Allaert (dienst welzijn)
Verontschuldigd :
Albert Winne, Christine Janssens (stemgerechtigde lid) en Martine Vanhollebeke (OCMW raad waarnemend lid)

Agenda:

1. Goedkeuring verslag 31 maart ;
2. G-sporten;
3. Wandeltocht andersvaliden 2016 – stand van zaken;
4. Studiedag ARAV – stand van zaken;
4. Toegankelijkheid Jonkhove;
5. Inter Vlaanderen;
6. AED Toestellen;
7. Verslag vanuit het gemeenschapscentrum, BIB en OAR;
8. Verslag vanuit de werkgroep verkeer;
9. Verslag vanuit de werkgroep beleidsprioriteiten;
10. Varia en rondvraag.;

Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag 31 maart 2016
Er is een vraag van Annie Aaelter naar schepen Baesens toe: hoe verstaat het is i.v.m. het herstellen van de
voetpaden in de Aartrijksestraat omdat ze in zeer slechte staat zijn.
Volgens schepen Baesens zou Geert Dejonghe in het college komen voorstellen wat de plannen zijn
voor de resterende jaren i.v.m. met de openbare werken, waaronder ook de voetpaden. Maar door
ziekte van Geert is dit er nog niet van gekomen. Van zodra de schepen meer weet zal hij dit
communiceren naar de adviesraad toe, hij blijft het zeker opvolgen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Het verslag zal overgemaakt worden aan ICT om op de website te plaatsen
2. G-sporten – Stand van zaken
- de eerste vergadering was op 14 april
- er was een kennismakingsronde
- voorstel van de G-sporten die eventueel zouden aangeboden worden
- volgende vergadering is op 23 juni
- we willen de individuele mensen bereiken, maar dat is zeer moeilijk
- er is de Vrijdag zwemmen voor andersvaliden van 15u tot 16u maar er is bijna nooit

volk

1

ARAV – V3- 20160519

- we kunnen de G-sporten promoten op het mantelzorgfeest, daar zijn veel individuele andersvaliden
aanwezig
- ook promoten via b-magazine
3. Wandeltocht andersvaliden 2016 – stand van zaken
- momenteel zijn er 14 instellingen ingeschreven en zijn er 235 inschrijvingen
- dit is een 100-tal minder dan vorige jaar
- er zijn 120 inschrijvingen voor de soep
- er zijn heel wat minder inschrijvingen van onze eigen instellingen omdat ze geen vervoer meer hebben
om te komen
- de technische dienst legt de beschermvloer en wij vragen wat medewerking voor het plaatsen van de
tafels en de stoelen, dit vanaf 9u, er zullen terug ook een paar mensen van de OAR komen helpen
- er is dit jaar geen stopplaats mogelijk
- de wandeling zal niet door het bos gaan omdat dit niet mogelijk is voor de rolstoelen, er is wel een
wandeling van 3 km en 4,5 km beiden voor rolstoelen
- zoals de vorige jaren is er :
- animatie door Filip Boterman vanaf 13u30 met dansgelegenheid
- koffie en taart
- water
4. Studiedag ARAV 2016 – stand van zaken
- er zijn een paar voorstellen besproken voor de bezoeken en uiteindelijk zijn we tot de volgende
beslissing gekomen:
 datum : 12 september
 13u30 tot 15u30 : bezoek aan de Lovie te Poperinge, centrum voor personen met
verstandelijke handicap
 15u45 tot 16u00 : koffie
 16u30 tot 18u : bezoek aan Hop Farm Brewery De Plukker
- uitleg over de hop aan de rand van het hoppeveld
- bezoek aan de brouwerij met uitleg over het brouwproces
- degustatie in de brouwerij
 19u : Amadeus Roeselare
5. Toegankelijk Jonkhove
- het probleem met de deur in Jonkhove zal bekeken worden en er zal zeker een oplossing voor komen
- indien het weer het toelaat kan je het nu oplossen door de deuren op te laten staan maar dat is niet
altijd mogelijk en zeker niet in de winter
- wanneer je binnen komt gaat de eerste deur automatisch open en dicht, dit is een schuifdeur
- de binnenste deur is een draaideur met pomp en voor een rolstoelgebruiker die alleen is, is het niet
mogelijk om die deur alleen open te doen
- er zal gevraagd worden om op die deur een oog te plaatsen dat ze ook automatisch open gaat of een
drukknop te plaatsen
6. INTER Vlaanderen
- INTER Vlaanderen is Westkans van vroeger
- de dienst welzijn en de voorzitter hebben een uitnodiging gekregen van INTER Vlaanderen om naar de
voorstelling te gaan van hun werking in de provincie
- wat doet INTER Vlaanderen
- Marnix (voorzitter van de ARAV) is nu aangesloten bij de stuurgroep van het netwerk
- veel gemeente van West-Vlaanderen zijn ook aangesloten
- wat doen ze:
 bij veranderingen aan gemeentelijke gebouwen komen ze vooraf de plans bekijken zodat
alles aangepast is voor andersvaliden en er nadien geen dure kosten zijn voor veranderingen
 er moet een convenant afgesloten worden
 er is natuurlijk een prijskaartje aan verbonden per jaar, dat is duur en indien er geen beroep
gedaan moet worden in een jaar moet er ook betaald worden
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7. AED toestellen
- er staat al een toestel in het cultuur- en sportcentrum de Groene Meersen
- er zullen door de gemeente acht AED toestellen aangekocht worden
- ze zullen op de volgende plaatsen staan:
 gemeentehuis Zedelgem
 sport- en cultuurcentrum De Bosserij
 de kerk in Veldegem
 de voetbalterreinen van SV Loppem
 sport- en cultuurcentrum Strooien Hane Loppem
 chirolokalen Aartrijke
 kerk in Aartrijke
 kerk op Zedelgem De Leeuw
- er is één mobiel toestel die geschonken werd door NVA zedelgem voor evenementen, we zullen dit
toestel al gebruiken op onze wandeltocht en het schlagerfestival
- de cursus kan aangevraagd worden door alle verenigingen en iedere burger die dit wenst dit is
gratis. De voorzitter heeft dit al gevolgd.
- er was ook vraag om één extra aan te kopen voor op de Pierlapont, dit is goedgekeurd
8. Verslag vanuit het beheersorgaan bibliotheek, gemeenschapscentrum en OAR
Verslag van de vergadering van 13 april 2016
1. GEMEENSCHAPSCENTRUM
 Impact verhuur lokalen gemeenschapscentrum aan private gebruikers
- een behoorlijk aandeel van zaalverhuur gebeurt doorprivate huurders, wat een aanzienlijke
invloed heeft op de werking van de cultuurdienst
- dit werd voorgelegd aan het college en deze stelt als oplossing voor om de verhuur aan
particulieren te beperken tot 2 locaties, nl het jeugdcentrum in Zedelgem en GC GlaZ
- de cultuurdienst heeft informatie verzameld op basis van de gegevens in het
zaalverhuurprogramma en ook navraag gedaan bij de andere Gintergemeenten
- in 2015 is het private verhuur 14,6% van de inkomsten, dus matig inkomstenverlies als we
private verhuur zouden weren
- analyse private verhuren Jonkhove (februari – augustus 2016) 18 private feesten (waarvan 11
babyborrels), van die 18 private feesten, zijn er 11 door mensen van buiten Zedelgem
- het is vooral bij private huurders, en zeker bij mensen die geen voeling hebben met de
gemeente, dat er veel problemen/misverstanden zijn
Een oplossing voor Zedelgem is niet gemakkelijk, de meningen zijn verdeeld:
- we moeten leren los komen van het idee van de deelgemeenten, niet in elke deelgemeente
moet alles aanwezig zijn
- anderzijds is het voor sommigen wel belangrijk dat iedereen infrastructuur dicht bij huis heeft
- men stelt voor om Jeugdcentrum, GlaZ, Jonkhove en De Bosserij ter beschikking te stellen
voor privaat gebruik
- de vraag is ook gesteld indien het de taak is van de gemeente om in gebouwen te voorzien
voor private verhuur, de gemeente mag niet als concurrent beschouwd worden
- men is voorstander om private verhuur toe te staan voor iedereen, maar om aan mensen van
buiten Zedelgem een forse meerprijs te vragen, die in de lijn ligt van wat er op de private
markt gevraagd wordt
Deze voorstellen zullen overgemaakt worden aan het college
 Dossier afwijking geluidsnormen in Jonkhove
- er is afgesproken met de dienst milieu en het college om metingen uit te voeren om te
achterhalen hoe groot de overlast buiten het gebouw is bij bepaalde evenementen
- aan de hand daarvan kunnen we dan inschatten wat we wel en niet kunnen toelaten, zonder
overlast voor de buren
- voorlopig mogen enkel Zedelgemse verenigingen activiteiten organiseren in Jonkhove, waarbij
afgeweken wordt van de geluidsnorm, mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden
 Softwareprogramma zaalverhuur (Ultimo)
- de lovende reacties op Ultimo, blijken voorbarig te zijn
- na een half jaar gebruik blijken er steeds grotere problemen op te duiken: facturatie,
werkplanning lopen niet goed en problemen waar het risico op dubbele boekingen groot is
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 Cultuurseizoen 2016-2017
- de programmering voor het volgende cultuurseizoen is volledig afgewerkt
- voor Vlaanderen feest staat Jan Leyers op de affiche, het concert gaat binnen door dit jaar
wordt er wel een toegangsprijs gevraagd om te vermijden dat mensen tickets reserveren en
dan uiteindelijk toch niet komen, het is 5 euro met inbegrip van een drankje
2. BIB
 Sluiting uitleenposten
- Aartrijke : van 27/07 tot 06/08
- Loppem : 03/08 tot 13/08
- Veldegem: 13/0/ tot 24/08
3. OAR
Verslag van de vergadering van 13 april 2016
Er was niets voor de ARAV die moet terug gekoppeld worden

8. Verslag vanuit de verkeerscommissie
Er is nog geen vergadering geweest sedert 14 maart
9. Verslag vanuit de werkgroep beleidsprioriteiten
Er is nog geen vergadering geweest sedert 24 februari
10. Varia en rondvraag
 André Deroo vraagt indien er een parkeerreglement bestaat in Zedelgem voor
andersvaliden
- de vraag is overgemaakt aan de dienst mobiliteit
- Marnix zegt daar er geen regelement is op de gemeente dat enkel het federaal telt en iedereen
met een parkeerkaart zolang mag blijven staan zoals hij wilt ook in blauwe zone. zal het ook
meenemen naar de verkeerscommissie
Antwoord van de dienst mobiliteit
Het parkeren van andersvaliden wordt federaal geregeld via de mindervaliden kaart.
Ik vermoed dat er bedoeld wordt of andersvaliden met hun kaart op de parkeerplaatsen in de blauwe zone
mogen staan. het antwoord hierop is ja, dit wordt geregeld in ons belastingsreglement op de blauwe zone
dat terug te vinden is op onze website.
Deze plaats is er inderdaad gekomen na een persoonlijke vraag. Een gemeente kan beslissen om een
parkeerplaats aan te leggen in de omgeving van de woning van een persoon met een mindervalidekaart,
dit is toegestaan in de wetgeving.
De parkeerplaatsen voor mindervaliden kunnen door iedereen gebruikt worden die beschikt over een
kaart, maar als iemand daar altijd zijn voertuig zet is dit heel spijtig maar weinig aan te doen.

 Luc Neyrinck van ’t Wit Huis vraagt hoe ver het staat met het terrasreglement in
Zedelgem
- Marnix zegt dat het reglement pas in voege treed in 2017 maar goedgekeurd werd in de GR. Ik
heb dit al gevraagd dit reglement in te kijken maar dit is tot op heden nog niet gebeurd.
- de vraag is overgemaakt Marc Caelenberge
- het terrasreglement zou al goedgekeurd zijn in de GR van januari of februari
Antwoord
Het reglement is goedgekeurd in de gemeenteraad van december en is opgemaakt geweest door Hilde
Hoebanx.
De verdere opvolging is nu voor Marc, hij moet alle handelaars aanschrijven om zich in orde te stellen met
hun terras volgens het regelement.
Het reglement zal op de website komen.
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 De voorzitter heeft nog een paar vraagjes naar Evelien toe van het OCMW
1. Is er al een beslissing i.v.m. de soep die we vroeger kregen van Maartenshove voor onze wandeltocht
Antwoord vanuit het OCMW
Dit aantal is echter niet beperkt tot 100. Jullie krijgen uiteraard gratis soep voor alle
deelnemers !!!.
- bedankt voor de bijdrage van het OCMW aan onze wandeltocht
2. Het woonzorgcentrum Klaverveld zal waarschijnlijk niet kunnen komen daar ze geen vervoer meer
hebben
Antwoord van het OCMW
Wat het gebruik van de liftbus van het OCMW door Klaverveld betreft : aangezien zij niet
langer personeelslid zijn, kunnen zij niet vrij gebruik maken van de liftbus ( verzekering )
Ze kunnen hem echter wel gebruiken via het systeem van de Minder Mobielen Centrale !
Ik vernam vrijdag via de Voorzitter dat Klaverveld aan het bekijken is hoe zij vervoer kunnen
regelen om hun werking te ondersteunen.
Antwoord van het woonzorgcentrum Klaverveld
De directeur heeft beslist om niet deel te nemen aan de wandeltocht.

 Ter informatie laat Luc Neyrinck weten dat er een actie voorzien is op 10 juni
- actie is voor gelijke statuten en personeelsnorm in de gehandicaptenzorg
- door de vernieuwing dreigen veel jobs verloren te gaan in de sector

Volgende vergadering : 22 augustus om 19u30
Verslag
Mady Allaert
Dienst welzijn
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