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De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur. 

 
Verslag 
1. Verwelkoming 

De leden stellen zich voor. 

2. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 11/12/2018 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. dinsdag, 11 december 2018 goed. 

 

3. Stand van zaken lopende projecten 

3.1.Werkgroep 30/11. 

 Jan nodigt de raad uit om een Doodle in te vullen. 

3.2.Ideeën 30 november? 

•Na 2 edities werd duidelijk dat de mensen geen interesse meer hebben in een belevingsdag. 

•Enkele leden vinden het geen goed idee om aan te sluiten bij de Warmste Week, of een goed doel te 
steunen. Omdat anders ons hoofddoel(sensibilisering rond de Internationale Dag van Personen met 
een Handicap) op de achtergrond raakt.  

•Er zijn geen concrete ideeën. Jan vraagt na bij Sonja of ze iets meer weet over Raymond van het 
Groenewoud. 



 
 
 

 

3.3.Aankoop gebouw naast de Zwerver om toegankelijk sanitair te voorzien. 

•De cultuurdienst liet weten dat de aankoop van het gebouw meegegeven werd aan het beleid als 
opportuniteit. 

4.Toelichting plannen vernieuwing zeedijk door Stijn Gussé. 

•We eisen dat er op iedere rolstoeltoegankelijke weg naar het strand matten voorzien worden tot op 
het harde zand. Deze moeten iedere winter van het Agentschap Maritieme dienstverlening en kust 
weggenomen worden. 

•Op vraag van een inwoner worden matten geplaatst op de helling in Westende bad. 

4. Bespreking kas 

Machteld geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 

5. Varia 

Stand van zaken adviesraad. 

Het is voorlopig onduidelijk of de adviesraad een werkgroep wordt. Enkele leden vrezen dat een 
werkgroep minder kan doorwegen op het beleid. Er zijn ook vragen rond de werking mochten we een 
werkgroep worden: 

 Ook werkgroepen krijgen een werkingsbudget. 

 Een werkgroep heeft geen statuten die vastgelegd worden door de gemeenteraad. In dit geval 
kunnen we een reglement opstellen om een voorzitter , ondervoorzitter en penningmeester aan 
te duiden. 

Toelichting toegankelijkheidsprijs 

 Uit het advies van Inter blijkt dat geen enkele zaak uitblinkt op het vlak van toegankelijkheid of 
toegankelijkheidsinspanningen. Waardoor er in 2019 geen toegankelijkheidsprijs uitgereikt 
wordt. De deelnemers krijgen op 21 mei een streekproductenmand tijdens de Kick-off van het 
seizoen met alle Middelkerkse handelaars in de Kwinte.  

 Een verwijzing naar een website op een brief met toegankelijkheidstips bij verbouwingswerken 
is niet doeltreffend. 

Werkgroep regenboogbeleid. 

 De meningen zijn verdeelt of dit een taak is voor de raad. Er wordt beslist om  
ervaringsdeskundigen uit te nodigen op een volgende bijenkomst van de raad om dit toe te 
lichten. 

Opstart charter Inter. 

 Het beleid wil maximaal inzetten op toegankelijkheid. Hiervoor gaat de gemeente onder andere 
opnieuw een convenant opstarten met Inter.  

 Op donderdag 20 juni wordt iedere gemeentelijke dienst uitgenodigd op een brainstormsessie in 
de aanwezigheid van Inter. Deze dag bestaat uit verschillende sessies. Van elke dienst zou 
minstens 1 collega aanwezig moeten zijn.  

 Jan nodigt de raad hierop uit om deel te nemen. 



 
 
 

 

Stand van zaken route Middelpunt naar de dijk. 

 Jan maakt Doodle aan en nodigt Kristin, Rudy, Stijn en 2-tal werkmannen uit om deze route af 
te stappen en de nog resterende  obstakels in kaart te brengen.  

De toegang tot het kerkhof in Leffinge is onverhard en slecht onderhouden. 

 Tijdens het afstappen van de route Middelpunt naar de dijk gaan we ook enkele kerkhoven 
controleren op vlak van toegankelijkheid. 

Rolstoeltoegankelijke huifkar voor in zee. 

 Middelpunt zoekt naar activiteiten die het jaar door plaats kunnen vinden. Een 
rolstoeltoegankelijke huifkar is hier een mogelijkheid. Middelpunt vraagt of de gemeente hierin 
wil participeren. De kost om deze huifkar te laten maken bedraagt € 15.000. De huifkar zou 
gestald kunnen worden bij Middelpunt. 

 De raad vindt dat we een stuk van de kosten kunnen dragen. Een andere mogelijkheid zijn de 
serviceclubs uit Middelkerke en Nieuwpoort: 

o Serviceclub Kiwanis Middelkerke Epernay 
contactpersoon: Ingrid Rotsaert, Callaertswalledreef 34, 8470 Gistel,  
0478 33 02 12, ingrid.rotsaert@telenet.be 

o Zonta Middelkerke-Westkust 
contactpersoon: Anne Devillers, Mariakerkelaan 243, 8400 Oostende 
 0485 80 15 13, anne.devillers@telenet.be 

Aanplant van markeerpaal voor blinden en slechtzienden voor de ingang van Middelpunt (dit 

ligt op gemeentelijke grond). 

Jan stuurt de contactgegevens van Stijn Gussé door naar Carla zodat ze de vraag rechtstreeks 
kan stellen. 

Toegankelijkheidsprijs meest inclusieve werking. 

 Eric laat weten dat deze vraag een tijd geleden vanuit de Zeeparel gesteld werd naar aanleiding 
van een proefproject binnen de school. Dit project bestaat ondertussen niet meer. 

 Niets belet er ons om een reglement op te stellen en deze prijs alsnog op te starten. 

pannenkoeken eten in Walrave. Datum vastleggen. 

 Met de mensen van Duinhelm die het buffet verzorgd hebben.  

 Ook de leerlingen van de Zeeparel die met Scala gezongen hebben worden hierop uitgenodigd. 

 Jan neemt contact op om een datum vast te leggen. 

 

Werken die lang duren en voorbehouden parkeerplaatsen innemen. 

 Kunnen er tijdens de werken andere parkeerplaatsen in de buurt voorzien worden? 

 Jan contacteerde de cel mobiliteit. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de cel (vermoedelijk 
juni) wordt dit besproken. Jan wordt op de hoogte gebracht of er mogelijkheden zijn. 
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Rolstoeltoegankelijk sanitair in toerismekantoor Villa Les Zéphyrs in Westende. 

 Het rolstoel toegankelijk sanitair in de villa is niet meer toegankelijk voor rolstoelen. 
Omdat de vrije ruimte in dit toilet gebruikt wordt als stockage ruimte. 

 De baliemedewerkers lieten weten dat dit toilet geen openbaar toilet meer is. Omdat 
dit altijd vuil was. Het toilet is enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van het 
kantoor. 

Parkeerstewards moeten beter gebriefd worden. 

In Middelkerke is enkel de politie bevoegd om foutgeparkeerde auto’s op een 
voorbehouden parkeerplaats te verbaliseren. 

 

 

 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

 

7. Bijlage 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:00 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Jan Sarrazijn Kristin Streitz 

 


