Verslag adviesraad toegankelijkheid 1 september 2021
Aanwezig: Geert Verstraete (en tolk Kelly), Ann Haesaert, Thibaut De Groote, Ruben Vanhollebeke,
Kathleen Meurrens, Geert Depree
Verontschuldigd: Kurt Lambert, Heidi Spegelaere

1. Verslag vorige vergadering goedgekeurd.
2. Mailadres adviesraad toegankelijkheid: toegankelijkheidsraadjabbeke@gmail.com
Kathleen, volgt op, en vraagt Thibaut om bij te springen wanneer nodig. Antwoorden
gebeurt niet vanop dit mailadres.
3. www.jabbeke.be: mooi zo met onze flyer. Aanvulling in tekst om de site ook voor blinden en
slechtzienden toegankelijker te maken:
Omschrijving van de info hierboven voor blinden en slechtzienden: Rolstoelgebruikers houden
niet van drempels en hebben een bredere doorgang nodig. 1 meter is geen overbodige luxe,
ook niet in de deuropeningen.
Voor slechtzienden is een goede verlichting met veel contrast een meerwaarde. Een
vriendelijk aanspreekpunt kan blinden een pak verder helpen.
Mensen met een mentale handicap, of met minder schoolse mogelijkheden houden van
eenvoudige bewoordingen.
Ook beeldspraak (spreekwoorden) is voor vele mensen niet helpend.
Praat tegen doven en slechthorenden zeker traag en met een goeie articulatie.
En vergeet je niet dat hulphonden en assistentiehonden overal welkom zijn?

Deze info is afkomstig van de toegankelijkheidsraad van Jabbeke

Graag nog het verslag van 2019 verwijderen. Alsook het adres van Lien Roose (hoge akker 22
jabbeke) op de flyer.
Een telefoonnummer en mailadres waarop de raad te bereiken is, mogen toegevoegd
worden.
0468 37 52 83
0474 93 81 44
toegankelijkheidsraadjabbeke@gmail.com
Heidi, kan jij hiervoor kijken?

We willen onze site ook nog opsmukken met een foto van de bestuursleden met vermelding van hun
functie, maar deze foto is er nu nog niet. Voorstel: volgende vergadering maken we de foto(s)

4. Facebookpagina
Mailadres en telefoonnummer aan facebooksite toevoegen Lien.
5. Wat zijn de toegankelijkheidsvoorschriften ifv een bouwvergunning op heden?
Advies van Inter is voor publieke zaken verplicht, maar niet bindend. Wettelijk gezien is
het advies van Inter inderdaad niet bindend, maar misschien kan gemeente Jabbeke dit
wel bindend voor hun bouwvergunningen maken? Lien stelt de vraag per mail aan de
gemeente.
6. Wat met ‘inactieve leden’?
7. Opmerking doorgangsbreedte voetpaden:
Privé hagen of gemeentelijke hagen staan tot op het voetpad. Moeilijk om daarvoor gas‐boetes uit
te schrijven.
8. Flyers in gemeentelijke folderbakken: we verdelen de folders in de gemeentelijke
folderbakken. De folders zijn nu bij Ruben en Kathleen.


Geert Verstraete en Thibaut in Varsenare (zeker bib en gemeentehuis, apotheken)



Kathleen en Ruben in Jabbeke, alsook apotheek Snellegem.



Apotheek in Zerkegem (en eventueel Sarkoheem?) : Kurt? Kurt, kan jij dat doen?

9. Kan onze flyer in de info van Jabbeke? Kan onze Flyer in de info van oktober opgenomen
worden? Heidi, wil jij daarvoor kijken?

10. Bij afwezigheid van Geert Depree op een vergadering:
Gaat Geert Depree op zoek naar een andere schepen om in zijn plaats te komen.
11. Sensibilisering gemeenteraadsleden: werd op onze laatse vergadering als topprioriteit
genoemd. Geert Depree stelt voor om dat op maandagnamiddag voor 16u te doen. Om 16u
is er dan gemeenteraad. We plannen dit voorjaar 2022

12. Voorstelling adviesraad aan de inwoners van jabbeke, gevolgd door vragenuurtje ‘durf te
vragen’. 3 december, Werelddag voor mensen met een handicap. Geert Depree reserveert
hiervoor de bibliotheek.

13. Verdere sensibilisering in de scholen: zetten we even on hold, de andere twee projecten
krijgen voorrang.

14. Gemeentelijke wandelroutes. Kurt gaf aan dat licht en liefde eentje wil testen (en misschien
daarna meer?) Hieronder de zaken die voor ons helpend zouden zijn. Kurt, wil jij dat

terugkoppelen? En als je weet wie dit zal leiden, wil ik gerust telefonisch nog wat meer
toelichting geven (voor rolstoelgebruikers dan).
‐

Duurtijd

‐

Ondergrond beschrijven: boomwortels, zand, aarde, kasseien, risico op slijk
bij nat weer, hellende stukken (waar links en rechts niet even hoog is),
trede, steile helling,…
Waar is er eventueel een smalle doorgang en hoe breed is die dan?

Graag met de locatie van de obstakels.
Waar zijn er oversteekpunten en zijn deze verlicht en/of is er een
zebrapad.
Andere opmerkingen over de wandelroutes: de routes zijn bewegwijzerd, dat is een
pluspunt voor de doven.
Een felle kleur van de bordjes is helpend voor blinden en slechtzienden (bvb okergeel). Dit
kan een tip zijn voor volgende wandelroutes of bij vernieuwing van de bordjes.
15. Charter Masterplan toegankelijke haltes, is ondertekend:
Doelstellingen:
‐ 50%van de haltes van het kernnet en aanvullend zijn toegankelijk tegen 2030 (voor
bestaande haltes volstaat toegankelijk met assistentie).
‐ 100% van de haltes opgenomen in een mobipunt zijn tegen 2030 autonoom
toegankelijk.
16. Statuten en huishoudelijk reglement, waaraan moeten we voldoen. Heidi, kan jij dat eens
opzoeken, want we vinden dat precies niet terug.

17. Openbaar vervoer:


De bus moet in het dorp blijven, ook in de deelgemeenten: Stalhille, Zerkegem,
Snellegem.



MMC is geen optie (inkomen, geen reeksvervoer, 10d op voorhand boeken,…)



nieuw systeem met mobibpunten is ten vroegste voor halfweg 2022. Maar de
alternatieve vervoersmiddelen die daar aangeboden worden zijn geen optie voor
mensen met een beperking.



Waar kunnen wij met onze vragen en opmerking terecht??? An suggereert:
Mobiliteitspunt@west‐vlaanderen.be Kurt, mogelijks had jij hier al contact?
Ons voorstel is dat jij een mail opmaakt, die dan vanop het mailadres van de
toegankelijkheidsraad verstuurd wordt?



Gistelsteenweg wordt toch niet veranderd (bredere fietsstrook,…). Daardoor blijft
bushalte in Zerkegem voorlopig (alvast 2 jaar) behouden.

AGENDA:
‐

Volgende vergadering 6 oktober. 19.30 Geert Depree reserveert de
bibliotheek.

‐

Vrijdag 3 december: voorstelling toegankelijkheidsraad met uurtje ‘durf te
vragen’

‐

Voorjaar 2022: kennismaking met toegankelijkheid voor het
schepencollege.

‐

Scholen: heropstart zal voor najaar 2022 zijn

