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Gemeente Zedelgem
ARAV

Verslag adviesraad andersvaliden
dd. 29 september 2016
Aanwezig:
Stemgerechtigde leden
Marnix Decloedt (voorzitter), Luc Neyrinck, André Deroo (stemgerechtigde leden)
Waarnemende leden
Noël Baesens (schepen andersvalidenbeleid)
Mady Allaert (dienst welzijn)
Verontschuldigd :
Stemgerechtigde leden
Albert Winne, Christine Janssens, Annie Aelter, Annelies Crul,
Waarnemende leden
Martine Vanhollebeke, Evelien Vancailiie

Agenda:

1. Goedkeuring verslag 19 mei ;
2. Schlagerfestival 2016 – stand van zaken;
3. Wandeltocht andersvaliden 2016 – evaluatie;
4. Studiedag 2016;
5. G-sporten;
6. Verslag vanuit het gemeenschapscentrum, BIB en OAR;
7. Verslag vanuit de werkgroep verkeer;
8. Verslag vanuit de werkgroep beleidsprioriteiten;
9. Varia en rondvraag.;

Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom en deelt de verontschuldigingen mee.
1. Goedkeuring verslag 19 mei 2016
Schepen Baesens laat ons het volgende weten i.v.m. het toegankelijk Jonckhove.
- het probleem met de deur in Jonkhove zal opgelost worden, de probleemdeur voor de mensen met
een beperking zal vervangen worden door een automatische deur, dit is al goedgekeurd in het college
- het openbaar toilet is ook open
Het verslag wordt goedgekeurd.
Het verslag zal overgemaakt worden aan ICT om op de website te plaatsen

2. Schlagerfestival 2016 – Stand van zaken
- er zijn 674 inschrijvingen
- het podium zal zoals verleden jaar terug aan de korte kant geplaatst worden
- Albert Winne zal er niet aanwezig zijn als toezichter op de parking, Marnix zal een mail sturen naar de
vrijwilligers van ’t Houtsche indien iemand toezicht wil houden op de parking voor een uurtje
- we mogen alle perculator van vier op een rij gebruiken waardoor we zelf onze koffie kunnen maken en
een groot bedrag kunnen besparen
- de koffiekannen mogen we gebruiken van ’t torenhof
- volgend jaar houden we nog een 50-tal polsbandjes meer voor personen met een beperking van
Zedelgem
de meesten die dit jaar geen polsbandje gekregen hebben is niet omdat er geen plaats meer was, maar
wel omdat het mensen waren die er geen recht hadden, het waren senioren zonder beperking en voor
die groep is er het seniorenfeest
1

ARAV – V4- 20160929

- we starten met het klaar zetten van de zaal om 9u, een aantal vrijwilligers van de OAR zal zeker terug
aanwezig zijn om te helpen, ze zullen ook blijven om te helpen aan de koffie en ’s avonds voor het
opruimen van de zaal
- de pers is al uitgenodigd door onze ICT

3. Evaluatie wandeltocht andersvaliden 2016
- opkomst was goed: 265, toch ietsje minder dan verleden jaar: 349
- locatie was zeer goed, eens een andere omgeving
- wandeling was zeer goed
- volgend jaar terug naar Veldegem?
- datum bespreken met de sportdienst voor volgend jaar en al een voorstel uitwerken voor de volgende
vergadering

4. Studiedag ARAV 2016
- datum : 7 oktober 2016 om 13u aan op de markt aan het gemeentehuis te Veldegem
- programma :
13u00
afspraak op de markt te Veldegem
13u30
bezoek PZ Onzelievevrouw te Brugge
16u00
koffie en pannenkoek in de Mint te Jabbeke
17u00
bezoek aan de sfeermaker in Stalhille
19u00
afsluiten in De krakke

5. G-sporten
 Verslag van de vergadering van 23 juni 2016
- er is een voorstel om te werken met een kaart voor 10 beurten waarmee je aan alle sporten
kan deelnemen
- graag indien mogelijk een uniformiteit in de prijs voor alles sporten
- voorstel: 1 euro per beurt en ook per sport
- het aanbod die er is van sport uit te breiden naar mensen met een beperking
- de sportdienst zal een folder opmaken
- promo: in de eerste plaats via info Zedelgem
- soms is de verplaatsing een probleem voor de mensen met een beperking te laten deelnemen
aan avondactiviteiten, je moet er kunnen geraken

6. Verslag vanuit het beheersorgaan bibliotheek, gemeenschapscentrum en OAR
 Verslag van de vergadering van 30 mei 2016
1. BIB
 Uitlenen daisyspeler en daisyboeken
- de bib heeft twee daisyspelers ter beschikking en een wisselcollectie dasyboeken
- Daisy is een speciaal formaat voor luisterboeken, zowel beschikbaar op cd-rom als via te
installeren software op pc
- je kan bladeren, volume en toonhoogte regelen,…
- deze zijn beschikbaar voor slechtzienden of mensen met een beperking
- één van de toestellen blijft altijd in de bib, een ander kan uitgeleend worden
- er is een aanbod voor volwassenen als voor kinderen, fictie en non fictie
 Pensionering
- Carine Galle, verantwoordelijke voor uitleenpost Loppem gaat op pensioen
- zonder vervanging kunnen we de huidige werking niet voortzetten
- een goed aanspreekpunt is zeker belangrijk
 Marnix vraagt het bezoekersaantal op van de uitleenpost Aartrijke tegen de volgende
vergadering

2. GEMEENSCHAPSCENTRUM
 Beslissing i.v.m. zaalverhuur aan private huurder
- na de vorige vergadering zijn er meerdere overlegmomenten geweest met andere
diensten die ook verantwoordelijk zijn voor zaalverhuur en met het college.
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door het college is nu een beslissing genomen, het reglement zal gewijzigd worden en
ter goedkeuring naar de gemeenteraad gaan.
- dit zijn de voorgestelde wijzigingen:
 geen verhuur meer aan niet-inwoners van de gemeente
 tarief voor privaat gebruik blijft gelijk, maar er zal wel een kostprijs aangerekend
worden voor poetsen dat verplicht gebeurt door een externe poetsfirma. Die firma
zal aangesteld worden door de gemeente
 er wordt enkel nog verhuur toegestaan aan private huurders in GlaZ,
jeugdcentrum, Jonkhove en de polyvalente zaal in De Bosserij
 verjaardagsfeestjes worden in het jeugdcentrum georganiseerd
 communies, babyborrels,… kunnen in de andere drie zalen
 indien misbruik vastgesteld wordt, zullen er sancties volgen (vb. Zedelgemnaar
huurt om dan door te verhuren aan iemand buiten Zedelgem)
- aanvullend heeft het college beslist dat er per locatie een zaalwachter mag ingezet
worden, dit is iemand die tegen vrijwilligersvergoeding eerstelijnsaanspreekpunt is
 Vervanging internetpc’s in de hoofdbib
- de multiseat moet dringend vervangen worden
- er zijn heel wat onvoorziene kosten en het loont niet meer de moeite om die te maken
- de pc’s zelf zijn te oud
- na overweging, en rekening houdend met een beperkt budget, is beslist om Chrome
Boxen aan te kopen
- dit zijn kleine computers, zonder harde schijf, je kan er gewoon mee surfen, starten vlug
op
- één nadeel: je kan er geen software op installeren
- indien er teveel klachten komen zou er volgend jaar een gewone pc extra gekocht
worden
 Dossier nieuw GC Zedelgem
- er kwam ter sprake dat er zeker werk moet gemaakt worden van een dossier voor het
nieuwe gemeenschapscentrum Zedelgem
- het college wil de piste kerk Sint-Elooi niet a priori verlaten
- mocht de kerk van Sint-Elooi gebruikt worden voor cultuur wil dit niet zeggen dat er
geen investeringen zullen gebeuren in de Groene Meersen
Pro
 geen tijdelijke sluiting van het huidige gemeenschapscentrum nodig
 prestigeproject waar we als gemeente zullen kunnen mee uitpakken
 zou wat leven kunnen brengen in de wijk De Leeuw
 wellicht een meerwaarde voor de 3 scholen die daar gevestigd zijn
 kan op termijn misschien het parochiale centrum vervangen
 centraal gelegen, voldoende parking
Contra
 geen contact meer met andere vrijetijdsdiensten, samenwerking wordt dan moeilijk
 cultuurdienst op een ‘eiland’: veel extra kosten, zoals extra balie bemannen,
bureaumateriaal
 wat met foyer? Vind je iemand die daar een foyer wil uitbaten? Dit blijkt in de
omliggende gemeenten steeds moeilijker te worden
 investeren in de Groene Meersen blijft nodig: extra kosten
 foyer nodig, artiestenfoyer nodig: hierdoor zal een uitbreiding nodig zijn
3. OAR
Er is gevraagd in de OAR om terug te komen helpen bij het schlagerfestival.
Er zullen zeker een aantal mensen van de OAR komen.

7. Verslag vanuit de verkeerscommissie
Verslag van de vergadering van 20 juni 2016
Problemen inzake verkeersveiligheid
 Schrijven Wit huis
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Een medewerker van het Wit Huis te Loppem maakt de opmerking dat bewoners uit het Wit Huis
moeilijk doorgang vinden in het centrum van Loppem, heel wat voetpaden worden ingenomen door
terrassen en obstakels, voor deze mindervalide mensen is het heel moeilijk om zich te verplaatsen.
- het reglement i.v.m. terrassen is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2015,
maar gaat maar in voege op 1 januari 2017
- de handelaars moeten allemaal aangeschreven worden en moeten ook de tijd krijgen om zich
in orde te stellen
- er zal gevraagd worden aan de mensen van het Wit Huis om nog even geduld uit te oefenen
tot de toepassing van het reglement
Wat betreft het reglement voor terrassen:
- er zal voor iedereen een kopie genomen worden van dit reglement tegen de volgende
vergadering
- Marnix zal een brief opmaken met de vraag een artikel in te zetten, waar nu nergens sprake
van is, dat de doorgang van voetpaden moet vrij blijven voor Rolstoelen, mensen moeilijk te
been, kinderwagens, enz.
Een advies te vragen bij twijfel aan ARAV als er een aanvraag komt naar vergunning.
Problemen inzake parkeeraangelegenheden
 Vraag naar parkeerplaats mindervaliden Diksmuidse Heirweg 49
- de aanvrager parkeert zelden op de openbare weg en beschikt over een garage
Er is een negatief advies gegeven door de leden van de verkeerscommissie
 Parkeerplaats mindervaliden P.A. Vynckeplein
- Kino Krokus geven een opmerking over de bruikbaarheid van één van de parkeerplaatsen voor
mensen met een beperking op het P.A. Vynckeplein
- de parkeerplaats waarvan sprake is een gewone parkeerplaats, het verkeersbord is
weggenomen maar de wegmarkeringen zijn wel nog aanwezig
- de leden van de verkeerscommissie zijn geen voorstander om deze parkeersplaats opnieuw op
te nemen voor personen met een handicap, er zijn nog 2 andere grotere beschikbare
parkeerplaatsen aanwezig op het plein en ze liggen ook dicht bij de kinepraktijk, deze zijn ook
niet altijd volzet
Traject controle in Noordstraat
De traject controle is in werking, bij de test waren er 2.600 overtredingen
8. Verslag vanuit de werkgroep beleidsprioriteiten
Er is nog geen verslag van de laatste vergadering
9. Varia en rondvraag
NIETS
Verslag
Mady Allaert
Dienst welzijn
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