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Karin, heet de aanwezigen, welkom,
Screening toegankelijkheid Eeklo
Elien en Marijs, twee studenten van de Artevelde Hogeschool hebben op vraag van de Stedelijke
Adviesgroep voor Personen met een Handicap (SAPH) hun bachelorproef gemaakt rond de
toegankelijkheid in Eeklo. Via een powerpoint lichten ze toe hoe ze bij de screening te werk gingen en
wat de resultaten ervan zijn.(powerpoint wordt opgevraagd)
De studenten hadden geen collega’s die dergelijk onderzoek gedaan hebben, vraag kwam vanuit de
stad (SAPH): Is wel een aanzet tot. Het is de bedoeling de screeningslijst verder te optimaliseren
zodat ze ook voor andere gemeenten bruikbaar wordt. De AWD zal alvast de studie aangrijpen om de
stad te wijzen op de naar voren gekomen knelpunten en vragen hieraan een prioriteitenlijst te
koppelen: zaken die direct kunnen aangepakt worden en zaken op langere termijn.
De AWD wenst Elien en Marijs veel succes bij de verdediging van hun proef.
In de nabespreking hiervan komen nog enkele heikele punten aan bod:







Inname voetpaden door terrassen, fietsen en allerhande borden en obstakels. moet
mentaliteitswijziging gebeuren waardoor men oog heeft voor minimale vrije doorgang ten
behoeve van de mindermobiele medemens: personen in een rolwagen, wandelaars met
kinderwagen, rollator,… Misschien interessant om eens bij gemeenten/steden van
vergelijkbare grootte te kijken hoe zij deze problemen aanpakken?
Voetpadproblemen hebben ook dikwijls te maken met boomwortels die het voetpad omhoog
duwen. Dit is een gevolg van keuzes uit het verleden. Nu probeert men bomen met minder
“actieve” wortels aan te planten.
Mocht men de aanbevelingen uit de studie gebruiken om het Centrum eerst aan te pakken,
zou al een goed begin zijn.
Adequatere controle op de manier waarop aannemers van openbare werken bij het
beëindigen van hun opdracht, de werkplek verlaten is ook wenselijk.

Verslag 3 november 2014
Karin overloopt het verslag : opmerkingen? Neen – wordt goedgekeurd.
Men is wel benieuwd wat het advies zal opleveren mbt de doortocht. We moeten wel in ons
achterhoofd houden dat we als adviesraad in dergelijke kwesties niet zoveel in de pap te brokken
hebben. We kunnen wel benadrukken dat de nood aan goede en veilige fiets- en wandelpaden nog
altijd groot is.
Aankondiging van activiteiten















Zondag 14 juni 2015: jaarlijkse ontbijtactie – organisatie door de CD&V vrouwen: opbrengst
gaat integraal naar Koester, kinderkankerfonds van de UZ Gent.
Open tuinendag – 27 en 28 juni (10-18u): o.a. de tuin van Villa Zonneschijn (familie Baudts)
Gentsesteenweg 16 9900 Eeklo is te bezichtigen: inkom 2€ tvv Wijkcentrum De Kring.
Ook de volkstuintjes op het Galgenhof zijn te bezichtigen op zaterdag 27 juni in de namiddag.
De volkstuintjes zijn een samenwerkingsproject tussen buurtbewoners, Wijkcentrum De Kring
en Pro-Natura.
Frida: feest Vlaamse Gemeenschap op zondag 12 juli 2015 Eekloverdag : met o.a. brunch,
fietstocht met wedstrijd, Huysmanshoeve, Tamboergids, rond 18u optreden en in de pauze
prijsuitreiking van de fietstocht
Georgette: geplande activiteiten bij de Gezinsbond 24/10/2015: wandelen, met verschillende
stopplaatsen en op 31/10/2015 tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen
Jan: speel-o-theek opent begin september: oproep naar vrijwilligers die dit mee willen
bemannen tussen 14-17u30 zich wenden tot Jan (jan@wijkcentrumdekring.be of Melisa
melisa@wijkcentrumdekring.be Bouwtechnisch waren nog enige aanpassingen nodig,
vandaar de iets latere opening dan gepland. Sponsoring van de speel-o- theek door
serviceclubs: een te overwegen optie?
12-15/08: driedaags feest in LDC Zonneheem – is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie
Jan Van den Berghe: culturele erfgoedfietstocht met verschillende stopplaatsen en
deskundige uitleg over het ontstaan van Eeklo, textielgeschiedenis, een aanrader nav 775 jaar
Eeklo .Iedereen hartelijk uitgenodigd
Patrick: bomen te kopen nav 775 jaar Eeklo, milieuraad heeft er al gekocht – seniorenraad
zou er ook ene aanschaffen, wij met de AWD ook ene, voor hier op de Welzijnscampus?
Wordt overwogen
Holemee: wil zoveel mogelijk naar buiten komen: gaan op de bloemenmarkt staan

Wat is geweest (feed-back)
Speelbazaar
Koen: opendeurnamiddag op woe 20 mei - georganiseerd door alle partners van het Huis van het Kind
en de organisaties van welzijnscampus De Zuidkaai. Ook de speelplaats van de Meidoorn was open
zodat kinderen, ingedeeld in leeftijdsgroepen, ruim konden buiten spelen. De Zuidmoerstraat
verkeersvrij krijgen was niet gelukt ingevolge negatief advies van de politie. De gemachtigde
opzichters van Wijkcentrum De Kring loodsten de kinderen dan maar veilig over en weer. De politie
was wel met koalapak aanwezig tot groot jolijt van de kinderen. Er was in samenwerking met de
stedelijke jeugddienst ook een gezondheidsluik (gefinancierd door de stad met 2 credits van Logo
Gezondplus) ingebouwd: kinderen kwamen te weten hoe ze proefkampioen konden worden en ouders
kregen tips hoe ze hun kinderen diverse smaken konden aanleren.
Het initiatief mag succesvol genoemd worden aangezien de 250 voorgedrukte kaartjes allemaal weg
waren, behoudens die kinderen die tweemaal iets deden, waren er toch vermoedelijk een 200
aanwezigen.
Het is de bedoeling deze speelbazaar jaarlijks te herhalen. Hebben deze dit jaar gehouden in de week
van de opvoeding en gekoppeld aan de buitenspeeldag, maar kan evengoed andersom.

Holemee:
Rita: met de steun van Cavaria ging er in de bibliotheek op 11 mei een info-avond door rond
pleegzorg. De verantwoordelijke van Pleegzorg Vlaanderen gaf een interessante uiteenzetting. Goede
ontvangst – goede steun. Tevreden over de activiteit. HoleMee heeft langzame start gekend, groeit
iets trager dan verwacht, maar ziet de toekomst hoopvol tegemoet. Doet bij deze nog eens een
oproep naar nieuwe leden. Zij staan open voor iedereen – komen om de twee maand samen.
SAPH:
Christina: de SPAH kwam sedert de laatste AWD driemaal samen: er werd voornamelijk aandacht
besteed aan de screening die de twee studenten gingen doen rond de toegankelijkheid en de manier
waarop zij dit gingen aanpakken – we houden ook een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen rond
het te bouwen nieuwe zwembad, dit met het oog op toegankelijkheid in de brede zin van het woord –
In de adviesverlening bij de aanvraag van voorbehouden parkeerplaatsen wordt geprobeerd dit nog
enkel positief te adviseren bij plaatsen met een min of meer openbaar karakter.
Vermits de SAPH van 29 april 2015 door onvoorziene omstandigheden werd afgelast wordt hier aan
de AWD het advies gevraagd voor de inrichting van een blauwe parkeerplaats ter hoogte van de
parking van de jachthaven: aanwezigen geven positief advies - hebben ook geen bezwaar tegen de
gevraagde snelheidsbeperking op het terrein, maar vinden dat noch AWD noch SAPH zich hierover
kunnen uitspreken. Het Schepencollege wordt van dit advies op de hoogte gebracht.
Te Gek?
Koen: De geestelijke gezondheidsactoren en de stad Eeklo vierden samen 10j Te Gek?! op
donderdag 7 en vrijdag 8 mei met de voorstelling Manische Mannen in CC De Herbakker. Doel
stigmatisering te verminderen. Beide voorstellingen gebeurden voor een volgeboekte zaal.
noot: Aalter wil actie rond geestelijke gezondheid op touw zetten samen met Logo Gezondplus en
geïnteresseerde omliggende gemeenten : Eeklo zal verkennende gesprekken hierrond bijwonen.
Vrijwilligersfeest maandag 2 maart 2015 CC De Herbakker
Wordt gesmaakt door de talrijk opgekomen vrijwilligers. Ze kregen een receptie aangeboden en
mochten achteraf gratis naar de film ‘the secret life of Walter Mitty’. Misschien naar de toekomst toe:
hier vroeger ruchtbaarheid aangeven zodat nog meer vrijwilligers aanwezig kunnen zijn.
Lopende projecten/acties
AED
oplijsten huidige locaties met AED-toestel - opmaken toekomstvisie
Gezonde gemeente
moet nog eens “in the picture” gezet worden. In september lanceert Logo Gezondplus gezond
binnenmilieu in de scholen.
noot: de stad heeft al 2 CO2-meters. Als er nog enkele bijkomen, kunnen de toestellen aan de
scholen/organisaties uitgeleend worden (moet nog praktisch uitgewerkt worden)
Overschot geld van de vroegere welzijnsraad zou gebruikt worden om nog enkele CO2-meters aan te
kopen zodat iedere BKO-locatie er ene heeft en controle kan doen of er in hun lokalen voldoende
gezonde lucht aanwezig is.
RWOM:
Sofie Goethals is de nieuwe coördinator. Zij volgt in die functie Mark Arnaut op die adjunctdirecteur
werd op het College O.L.Vrouw Ten Doorn (COLTD). Sofie is gehuisvest in het Streekhuis en is
momenteel bezig aan een verkenningsronde doorheen het Meetjeslandse welzijnslandschap.

Statuten en afsprakennota adviesraden
Statuten
worden hierbij voorlopig goedgekeurd – nog opmerkingen? Zo vlug mogelijk doorgeven aan
secretariaat christina.trenson@eeklo.be of Koen Geirnaert lokaalsociaalbeleid@dezuidkaai.be
Ondervoorzitter
Karin doet oproep naar een ondervoorzitter: wie zich geroepen voelt, laat het horen?
Ledenaantal
Momenteel worden 60 organisaties/leden uitgenodigd maar als slechts een 20 à 30-tal
(verontschuldigden inbegrepen) regelmatig respons geven moet men het aantal leden in vraag stellen.
Tegen volgende keer iedereen bevragen omtrent betrokkenheid en of hij/zij, respectievelijk hun
organisatie al of niet nog lid wil blijven.
Logo AWD
nu de AWD een officieel karakter gaat krijgen, graag ook een nieuw logo. Koen vraag aan Tim Hoste,
grafisch ontwerper bij de stad Eeklo enkele ontwerplogo’s door te sturen.
Benaming:
Adviesraad Welzijn en Diversiteit Eeklo wordt behouden maar de afkorting AWDE wordt vervangen
door AWD om dit makkelijker in de mond ligt.
Varia:








Wijkcentrum De kring is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website.
Is er eigenlijk een lokaal woonoverleg vermits SVK en MBV een eigen regelgeving hebben
inzake toewijs. Ja, er is een Lokaal woonoverleg – SVK en MBV zijn twee aparte woonactoren
waardoor zij elk een eigen toewijsreglement hebben.
Sociale fraude bij rechthebbende op tussenkomst OCMW? Problematisch in Eeklo? Valt best
mee – maar is hier niet het forum om dit item ten gronde te behandelen.
Inkanteling OCMW bij Stad: wordt voorbereid tegen einde legislatuur – Bepaalde diensten zijn
al concreet samen vb. financiële dienst, personeelsdienst, ICT. Zal echter nog menig
overleg/wijzigingen regelgeving vergen (zowel op Federaal, Vlaams en lokaal niveau)
vooraleer verhaal volledig rond is.
Zondagse markt op ’t Kaaiken :
verleden tijd? Geruchten gaan dat die zou verhuizen naar de Brugsesteenweg? Op die locatie
is het wel makkelijker parkeren. Eens navragen wat hiervan aan is.

Volgende vergadering
Datum wordt later meegedeeld

