Evergem, 28 november 2016

PERSBERICHT GROEN EVERGEM
Evergem onderzoekt plaatsing verzorgingstafel voor mensen met een
beperking op Hoge Wal
De gemeenteraad stemde op vraag van Groen in met het voorstel om de plaatsing van een
verzorgingstafel te onderzoeken voor mensen met een beperking in de sporthal aan de Hoge
Wal. Het was één van de concrete voorstellen van Groen-raadslid Paul de Neve waarmee hij
de participatie aan sport- en cultuuractiviteiten in Evergem wil bevorderen.
Evergem heeft sinds enkele maanden een inclusieambtenaar in dienst. Naast het
optimaliseren van de dienstverlening is haar taak onder meer om burgers te informeren en
te helpen bij aanvragen, signaleren van knelpunten en bevorderen van de toegankelijkheid.
Groen wees er tijdens de gemeenteraad op dat de 100 dagen studie straks afgerond zijn.
Paul De Neve: ”Is er een visie waarrond wordt gewerkt? Komt er een prioriteitennota rond
inclusie? De noden zijn immers groot en het takenpakket gaat heel breed.” Met enkele
vragen over onder meer inclusieve tewerkstelling en de mogelijke samenwerking met Inter,
het Vlaams Expertisecentrum toegankelijkheid, signaleerde hij alvast enkele prioriteiten die
volgens Groen best worden mee genomen bij het bepalen van de prioriteiten.
Schepen van Sociale Zaken Kurt Moens (N-VA) bevestigde dat er in 2017 zal samengewerkt
worden met Inter en toonde cijfers van welke soort vragen er nu al binnenkomen en hoeveel
mensen met een beperking er vandaag reeds door de gemeente worden tewerkgesteld.
Om de deelname aan sport- en cultuuractiviteiten te bevorderen stelde Groen voor om een
verzorgingstafel aan te kopen en een lokaal in te richten op de Hoge Wal voor de verzorging
van mensen met een beperking. De diensten hadden dit bekeken, maar er blijken enkele
praktische drempels. Op vraag van Groen besliste de gemeenteraad om een onderzoek te
starten naar de mogelijkheden. Er is reeds een apart toilet en in het EHBO-lokaal is de ruimte
eerder krap. Maar de gemeenteraad is het idee wel genegen.
Een tweede voorstel om de volgorde van de parkeerplaatsen aan Cultuurcentrum Stroming
aan te passen zodat de eerste parkeerplaats voorbehouden zou worden voor mensen met
een beperking, kreeg geen gehoor. Ook al blijkt inrijden op deze parking met bijvoorbeeld
een busje niet evident, toch vonden N-VA en CD&V dit niet nodig. Er zijn achteraan op de
parking ook vier parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Binnenkort wordt deze
heraangelegd, wat de toegankelijkheid zal bevorderen.
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Gabarietenplan wordt geëvalueerd op vraag van Groen
De gemeente Evergem groeit aan een snelheid van een 400-tal inwoners per jaar. “Omdat
nutsvoorzieningen, wegen en andere dienstverleningen deze snelheid moeilijk kunnen
volgen, besliste de meerderheid om de groei te doseren door het vertraagd goedkeuren van
een aantal verkavelingen. Maar wat met de groei door het bouwen van
meergezinswoningen? Past het Gabarietenplan nog in deze vernieuwde visie op gedoseerde
groei van onze gemeente?”, zo wou Groen raadslid Kathleen Pisman weten.
Het Gabarietenplan is ontstaan uit bezorgdheid over de verdere ruimtelijke ontwikkeling van
de woonkernen in Evergem. Met het plan wil het gemeentebestuur dat het bouwen van
meergezinswoningen op een geordende manier en op de schaal van de omgeving gebeurt.
Dit plan is een hulpmiddel, een afsprakenplan voor het college van burgemeester en
schepenen voor de behandeling van bouw- en verkavelingsdossiers. Vandaag worden in de
meeste gevallen twee bouwlagen toegestaan. Enkel in de grote dorpscentra Ertvelde,
Sleidinge en Evergem-Centrum worden drie of vier bouwlagen toegestaan.
Een eenparige gemeenteraad stemde er op vraag van raadslid Pisman mee in om het
Gabarietenplan in de loop van volgend jaar te evalueren.
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