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Verslag 
 Verwelkoming 

 

1. Verslag Inclusie en Toegankelijkheidsraad  dd. 07/05/2019 - goedkeuring 

De inclusie en toegankelijkheidsraad keurt het verslag dd. dinsdag, 07 mei 2019 mits onderstaande 
opmerking goed. 

We moeten er op blijven toezien dat het toegankelijk sanitair in Villa les Zéphyrs in Westende bad 
opgeruimd blijft. Jan zal dit doorgeven aan de collega’s van Villa les Zéphyrs. 

2. Stand van zaken lopende projecten 

1. Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester: 

1.1. Machteld is kandidaat voorzitter.  
Machteld wordt unaniem verkozen. 

1.2. Annie is kandidaat penningmeester.  
Annie wordt unaniem verkozen. 



 
 
 

 

1.3. Sara vraagt goedkeuring bij het bestuur van Dyade vzw om ondervoorzitter te 
zijn.  

2. Stavaza 30/11. 

2.1. Raymond van het Groenewoud heeft bevestigd dat hij op zat 30 november komt 
voor een solo optreden. Dit optreden duurt een klein uur. 

2.2. Omdat de opleidingskeuken van het OCMW niet beschikbaar is om eten te 
voorzien moeten we 3 traiteurs aanschrijven.  
Voorstel: 

 Pistoletto; 

 La Fonda; 

 Depoorter. 

2.3. Er wordt gekozen om dit jaar paëlla aan te bieden. 

2.4. Hulp bij opdienen/afruimen? 

 Dyade laat weten dat er 5 personen komen helpen. Jan vraagt na bij 
Duinhelm of er 5 personen kunnen helpen. 

 Ook schepen Natacha is bereid te helpen bij het uitscheppen. 

2.5. Er wordt beslist om tickets te verkopen aan € 30. 

3. Varia 

1. Bestaat er in Middelkerke zwemmen voorbehouden voor personen met autisme waarbij de lichten 
minder fel zijn en de omgevingsgeluiden gedempt worden? 
Of is er tijdens eindejaarsevenementen voorbehouden schaatsen voor personen met autisme? 

Schepen Natacha Lejaeghere antwoordt hierop: 
Middelkerke is een middelgrote gemeente en is niet te vergelijken met een grootstad waar de vraag 
naar zo'n momenten groter is. 

2. Parkeren(Machteld). 
Annie kreeg al enkele keren de vraag of er geen mogelijkheid is om parkeerplaatsen te voorzien 
voor dokters, verplegende en verzorgende aan huis? Er zijn weinig garages die van een 
toelatingsbord zijn voorzien, Hun vraag is om zoals te Oostende “kruis op de grond”. Kan deze vraag 
opgenomen worden in een nieuw project? 

In Middelkerke bestaat reeds zo’n project: 
https://www.middelkerke.be/nl/ruimte-en-wonen/mobiliteit/parkeren-middelkerke-en-
westende/parkeren-andere/parkeer-en-zorg 

Omdat dit project onvoldoende gekend is contacteert Jan de parkeershop met de vraag om hier nog 
eens promotie rond te maken.  

https://www.middelkerke.be/nl/ruimte-en-wonen/mobiliteit/parkeren-middelkerke-en-westende/parkeren-andere/parkeer-en-zorg
https://www.middelkerke.be/nl/ruimte-en-wonen/mobiliteit/parkeren-middelkerke-en-westende/parkeren-andere/parkeer-en-zorg


 
 
 

 

3. Toegankelijkheidsprijs 
De toegankelijkheidsprijs wordt via de nieuwsbrief lokale economie bekend gemaakt. Een 
toegankelijke handelszaak wordt in deze nieuwsbrief met foto in de kijker geplaatst. Handelaars 
worden via deze nieuwsbrief uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen. 

4. Vaststellen datum volgende vergadering 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:00 uur. 

 

de secretaris de ondervoorzitter 

 

Jan Sarrazijn Sara Zajc 

 


