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Aanwezigen: 

Anke Inghelbrecht, Hilaire Velghe (vrienden der blinden), Emiel De Rop (Samana Koksijde), Luk 

Tavernier (Samana odk), Pieter De Potter, Arnold Torsy (MS-liga Westhoek), Marcel Gysel 

(vrijwilligers sociaal huis), Willy Plaetevoet, Lander Van Hove (schepen gelijke kansen) 

 

Verslag: 

1. Kennismaking met nieuwe secretaris, bevoegde schepen en alle leden 

Uitbreiding van de adviesraad zou interessant zijn 

Mogelijkheden: 

• 2 brieven van mogelijke nieuwe leden 

Dovenactie Veurne-Westkust – worden gecontacteerd met vraag om lid te worden 

Bond moyson – werden uitgenodigd 

• Politieke vertegenwoordiging is op dit moment afwezig – brief richten aan de lijsttrekkers 

• Scholen buitengewoon onderwijs aanschrijven 

• Tandem aanschrijven 

• Mieke Quaghebeur: opvang van baby’s andersvaliden – bevragen of ze lidmaatschap ziet 

zitten 

 

2. Structuur van de AAK : Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter, eventuele andere functies 

Kandidaten: 

Voorzitter: Willy Plaetevoet 

Onder voorzitter: Luk Tavernier 

De kandidaten worden met unanimiteit aangesteld voor de volgende legislatuur. 

 

3. Opvolging opmerkingen vorig overleg (december 2018) 

Er is een Excel-bestand opgemaakt waarin telkens alle meldingen en de opvolging ervan zal 

bijgehouden worden.   

De reeds doorgegeven problemen dd december 2018 worden overlopen en stand van zaken 

doorgegeven aan AAK.  

 

4. Doelstellingen van de adviesraad – planning volgende legislatuur 

 

• Adviesorgaan naar beleid & acties 

- Gaan naar een diversiteitscheck binnen alle diensten en op beleidsniveau 

• Info inwinnen rond doelgroep (wettelijk kader, initiatieven, mogelijkheden) 

& informeren van de doelgroep 

- Via tijdingen communiceren hierrond – 1 pagina diversiteit vragen binnen Tijdingen 

Eerstvolgende artikel: voorstelling van de AAK 

• Organisatie 



Diensten aanzetten om zaken voor de specifieke doelgroep op te zetten – MJP doelstellingen 

• Opvolgen van de meldingen, opmerkingen 

 

5. Stand van zaken Strandjutters 

• Cbs 6/5: aankoop 2 nieuwe strandrolstoelen 

• ODK: is zwembad een geschikte verhuurlocatie?  Anke vraagt na 

• Promotiemateriaal verspreiden, wordt op heden niet voldoende gedaan. 

folder toerismekantoor, agences, …  

6. Stand van zaken zon, zee, zorgeloos 

De hoge op/afstapplaats aan halte Odk-bad zorgt ervoor dat ze niet toegankelijk is voor 

andersvaliden.  Dit blokkeert het dossier van zon, zee, zorgeloos 

- AAK stelt voor om een officiële brief te schrijven vanuit gemeente naar De Lijn rond 

verhoging opstapplaats 

 

7. Stand van zaken passerellen op het strand 

Controleren van de passerellen is nodig op geregelde basis, zijn soms bedolven onder het 

zand 

Anke bevraagt bij de IKWV om dit in de gaten te houden (hoofdredder Korneel Boeve) 

Wordt ook nog eens doorgegeven aan technische dienst 

 

8. Drempelprijs 

Vroeger: Prijs voor handelaars die verbouwingen doen aangepast aan andersvaliden 

Nieuwe opstart: 

- Herlanceren van de drempelprijs 

- Drempels breder zien   =) fysieke en psycho-sociale drempels verlagen 

- Afstemmen met andere adviesraden 

Anke koppelt terug naar andere adviesraden en bestuur 

 

9. Activiteit naar bewustmaking rond andersvaliden: brainstorm 

Er wordt opgemerkt dat het niet de taak is van AAK om zaken te organiseren, maar dat het 

de bedoeling is dat AAK diensten stimuleert om voor de doelgroep andersvaliden activiteiten 

te voorzien of met hen rekening te houden in hun werking. 

Anke stelt hierbij haar voorstellen voor strategische doelstellingen  naar gelijke kansen en 

diversiteit voor en de leden van de AAK kunnen zich hier in vinden. 

Het is de bedoeling deze op te nemen in het meerjarenplan van de gemeente. 

De AAK stelt wel dat zij bepaalde zaken kunnen promoten bij hun doelgroep. 

 

10. Varia 

- Rekening werd afgesloten, was een slapende rekening waar enkel kosten van de bank 

afgingen.  Gemeente Koksijde zal de boekhouding op zich nemen (is heel erg beperkt). 

- volgend vergadermoment 

vrijdagnamiddag 18 oktober 2019 – Sociaal Huis Koksijde 

we starten om 13u30 

- Er wordt gevraagd waarom Koksijde niet instapt in het systeem van de European 

Disability Card 



*Kaart aan te vragen van zodra je gekend bent bij de FOD, en daaraan zijn heel wat 

voordelen gekoppeld (korting, vermijden wachtrijen, …) 

* Is internationaal/Europees geldig 

* In Koksijde zijn op heden geen voordelen gekoppeld aan dit systeem. 

Kan extra bezoekers trekken naar Koksijde, past ook mooi in het plaatje van zon, zee, 

zorgeloos. 

Positief advies vanuit de andersvalidenraad 

=) Anke brengt dit naar CBS voor standpunt, daarna naar de diensten + terugkoppeling 

naar CBS 

Indien akkoord wordt gecommuniceerd via tijdingen 

- Er komen nog een aantal praktische opmerkingen die worden opgenomen en opgevolgd 

in het excel bestand.   

 

 

 

Voor verslag 08/05/2019 

Anke Inghelbrecht 


