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1. Heidi Spegelaere blijkt niet uitgenodigd te zijn naar deze online vergadering. Hiermee zitten
we serieus in onze maag.

2. www.jabbeke.be:
Als algemene informatie: mag onze Flyer komen (ik denk enkel de voorkant). Stefaan
Desmedt heeft die voor ons gemaakt.

Een mailadres zodat we gecontacteerd kunnen worden! Kurt maakte eerder een mailadres
maar daar werd niets mee gedaan. Thibaut maakt nu een nieuw mailadres aan, en bezorgt
de gegevens. De vraag van toen namelijk bij wie moeten deze mails toekomen is nog steeds
niet beantwoord… Voorstel verslaggever: bij Kathleen

Het verslag dat hier staat mag verwijderd worden. Verslagen zijn voor intern gebruik.

Leden van de raad. Dit klopt niet volledig met de werkelijkheid… Kurt zoekt op wat hierover
in ons subsidiereglement staat. Maar we maken ook de overweging om een huishoudelijk
reglement (suggestie: 4x niet verontschuldigen= schrappen)

3. Omschrijving van onze raad op facebook: toegankelijkheid was ons hoogste goed… Wat
kunnen we nu concreet doen?
De omschrijving mag blijven, eigenlijk staan we hier wel achter, ook al werden ook al andere
accenten gelegd.
In dit kader van onze hoofdmissie: klopt het dat Inter bij bouwvergunningen voor
handelszaken advies geeft? En zo ja, is dat bindend om een bouwvergunning te krijgen? Als
raad pleiten wij om dat bindend te maken. Lien bevraagt via Heidi wat de realiteit nu is.
Het nieuwe restaurant bvb dat straks in de Dorpsstraat komt, zal dat toegankelijk zijn?

4. Flyers in de gemeentelijke folderbak (bibliotheken (Varsenare, Jabbeke, Snellegem),
gemeentehuis, sociaal huis, kerken) ? Thibaut spreekt af met Kathleen. Eerst luisteren of de
folders daar zijn, daarna doen ze een voorstel voor de verdeling ervan!
Om de 2jaar zou dit gecontroleerd moeten worden. Thibaut volgt op dat dat gebeurt.

5. Subsidies verenigingen

Eerst afwachten wat er binnenkomt. Daarna kijken we of we bvb eens gaan kijken naar die
verenigingen, gewoon administratief beslissen,…

6. Toegankelijkheidsraad financieel: 1416 euro op vandaag (tweede jaarbudget van 7xx is
toegekomen).

7. Sensibilisering:

‐

Gemeenteraadsleden. Wordt een prioriteit.
o

‐

Door hen de praktijk: rolstoel, witte stok, openbaar vervoer, te laten ervaren.

Scholen: afwachten tot najaar wat de corona‐maatregelen zijn. Volgende vergadering
begin september

8. Gemeentelijke wandelroutes(https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=30496 )?
Kurt luistert bij licht en liefde of ze ze eventueel willen wandelen en omschrijven (vanuit
rolstoel en visueel). Een rolstoellogo past vast bij geen enkel van die wandelingen, noch een
witte stok… Maar een mooie omschrijving is enorm helpend om mensen zelf te laten
oordelen wat ze al dan niet doen! Bvb Doorgang van slechts 75 cm ter hoogte van Xstraat,
nummer xx, moeilijke ondergrond: slijk bij nat weer, losse stenen, los grint,… Slechts enkele
meters moeilijke ondergrond, gevaarlijke boomwortels, … Alsook hoe lang er over
gewandeld werd. Ook een zin als: je kan dit drassige stuk vermijden door een ommetje via…
is ook heel interessant!

