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De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur. 

 
Verslag 
1. Verwelkoming 

 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 09/07/2019 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. dinsdag, 09 juli 2019 mits onderstaande 
opmerking goed. 

Het project Parkeer en zorg moet op een bijeenkomst van een syndic vergadering besproken worden. 

3. Stand van zaken lopende projecten 

1. Toelichting Masterplan Westende bad(Steve Bauwens) 

Toegankelijkheid (van het openbaar domein) zit verweven in de deelacties. 

Appartementen worden op regelmatige basis bezocht. Hierbij worden minimale voorwaarden 
opgelegd. Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden worden deze onbewoonbaar 
verklaard. 



 
 
 

 

Nog te bouwen gebouwen moeten toegankelijk zijn. 

2. Draaiboek 30/11 overlopen. 

 

Het draaiboek wordt op de volgende bijeenkomst van de werkgroep volledig uitgewerkt. 

Lieve contacteerde Pepsico uit Veurne om chips te sponsoren. Na 30 november stuurt Lieve een mail 
om Pepsico te bedanken. 

Brecht vraagt, in samenspraak met Natacha, prijzen op bij 3 traiteurs voor Paella en een vegetarische 
Paella. 

Leen laat weten of er vanuit Duinhelm hulp geboden kan worden. 

Brecht stuurde reeds een grafische opdracht. Het promotiemateriaal zal tegen 15 oktober klaar 
zijn. 

Machteld doet navraag bij Alain Bloeykens om cava aan een gunstige prijs te kopen. 

Jan vraagt na bij Pieter of we dan, zoals vorig jaar, een Facebook evenement mogen maken. 

Jan doet navraag bij het Licht en Liefde of de ervaringsdeskundigen extra info(flyers, 
contactgegevens,…) mee kunnen brengen voor mensen die na het informatiegedeelte met 
vragen zitten. 

Jan vraagt na wat en waar de deelnemers van het belevingskoor willen eten. 

Jan vraagt of de ervaringsdeskundigen 230 blinddoeken meebrengen. 

Als de avond volledig uitverkocht is moeten we de kelderzaal en de foyer gebruiken voor de 
aperitief. Tot 130 mensen hebben we enkel de foyer nodig. 

Jan vraagt sowieso een micro voor de kelderzaal en de foyer. 

3. Warmste Week: 

Middelkind kan nog niet deelnemen aan de Warmste Week omdat de statuten nog niet in orde 
zijn. Daarnaast moet een VZW minimum 1 jaar bestaan. 

We kunnen naast Middelkind een geregistreerde vereniging kiezen en de opbrengst delen door 2. 



 
 
 

 

4. EHBO cursus: 

Goedkeuring dat de raad de EHBO cursus voor monitoren en vrijwilligers actief binnen een 
Middelkerkse jeugdwerking betaalt. Totale kost € 250. 
Bestaande uit: € 150(cursus) en € 100 (drankje). 

 De raad keurt dit goed. Als deze cursus plaatsvindt betaalt de raad dit. 

 Sara nodigt de vrijwilligers van Dyade uit. 

 Jan plaatst een bericht op de Facebook pagina van het jeugdatelier. 

 Jan stuurt nog eens de mail naar de jeugddienst om deze cursus te promoten onder de 
actieve monitoren.  

5. Goedkeuring dat de raad het koor, eten en de ervaringsdeskundigen betaalt.  
Geraamde inkomsten: € 30X230= € 6900 

Uitgaven: 

Wat? Kost? 

Koor € 100 

Eten € 3450(€15X230) 

Ervaringsdeskundigen via Licht en Liefde € 80+ eventuele km vergoeding 

Broodjes voor koor???  

Cava??  

Totaal € 3630 

De raad keurt dit voorstel goed. 

4. Varia 

1. Natacha contacteert Rudy en Marleen om na te gaan of ze opnieuw willen aansluiten bij de 
raad. 



 
 
 

 

2. Volgende route toegankelijke maken. 
De raad zal aan het beleid vragen om de route van Middelpunt naar het marktplein 
toegankelijk te maken, daarna contacteert Jan de collega’s van de technische dienst om de 
hindernissen op deze route in kaart te brengen en aan te pakken. 

3. Toegankelijkheid uitkijktoren Schuddebeurze. Ligt grotendeels tussen Lombardsijde, 
Westende-Dorp en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.  
Er wordt een uitkijktoren op een bunker geplaatst. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
coördineert deze werken. 
Jan deed navraag bij de VLM of er rekening gehouden wordt met de integrale toegankelijkheid 
van deze uitkijktoren. En kreeg onderstaande reactie: 
Er werd reeds in een vroeg stadium integrale toegankelijkheid overwogen, maar helaas was 
de conclusie snel dat dit niet mogelijk is omwille van alle randvoorwaarden vanuit onroerend 
erfgoed en natuur. 
Omdat de uitkijktoren in beschermde natuur geplaatst wordt kan de directe omgeving niet 
gebruikt worden om een helling aan te leggen. 

De raad vraagt om zeker de omgeving en de toegang tot de toren toegankelijk te maken. Jan 
doet navraag bij de erfgoedspecialist van de gemeente in hoeverre rekening gehouden wordt 
met de toegankelijkheid van de omgeving. 

4. Project Parkeer en Zorg  

 Wordt door Brecht meegenomen tijdens een vergadering van DorpInzicht. 

 Kan dit via verenigingen gepromoot worden? 

 Een online invulformulier kan hier ook een oplossing in zijn. 

5. 30 november: 

 Er worden papieren zakjes aangekocht om de theelichtjes in te stoppen.  
Kostprijs inclusief BTW: € 75/1000 zakken. 
De theelichten worden per 2 verkocht voor € 5. 

 Vrijwilligers 30 november: 

Machteld vraagt om zeker onderstaande vrijwilligers in te zetten: 

Jozef (jef) en Christelle; 

Bonnie en Peter. 

6. Jeugdatelier  

 Sara vraagt of het mogelijk is om wekelijks op een woensdag een jeugdatelier te laten 
plaatsvinden. Dit in plaats van elke 1ste zaterdag van de maand. 

 Omdat het tijdens de vakantie op dinsdag en donderdag extra druk is op de 
speelpleinwerking, vraagt Sara om een oplossing. 



 
 
 

 

 Beide vragen worden verder bekeken. 

5. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12 november om 9.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11:30 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Jan Sarrazijn Machteld Meesschaert 

 


