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Lenny Naert 

Vraag 
Mijn vraag heeft betrekking op de mobiliteit/toegankelijkheid in de stad voor personen met 
een beperking. 
Uit eigen ervaring weet ik dat enkele veelbezochte gebieden in de stad reeds aangepast zijn. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan verlaagde drempels, drempels met reliëf die het einde van het 
voetpad aanduiden en dergelijke. 
  
Toch is het zo dat iemand met een beperking zich moeilijk kan verplaatsen in de 'niet' 
drukbezochte gebieden. 
Onlangs reed ik iemand met een rolstoel rond vanuit de Beheerstraat naar de Grote Markt. 
Deze korte afstand werd een hels avontuur daar veel voetpaden niet aangepast zijn. 
Daarnaast zijn er ook veel onnodige obstakels op het voetpad. 
  
Als laatste wens ik mijn bekommernis te illustreren met wat ik las in de stadskrant. 
"Op zondag 22 juni zet de stad specifiek in op de toegankelijkheid voor personen met een 
beperking. Die avond zijn onder meer toegankelijke toiletten, stewards, ringleiding en een 
rolstoelzone voorzien." 
Enerzijds is dit een prachtig initiatief. Anderzijds zou dit niet mogen beschouwd worden als 
een initiatief. Dit zou standaard aanwezig moeten zijn bij dergelijke grote evenementen die 
als doel hebben om alle burgers te bereiken. Als persoon met een beperking zou ik me 
benadeeld voelen.  
  
Kortom, graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen: 
- Hoe zal het stadsbestuur de toegankelijkheid voor personen met een beperking verder 
uitbouwen? 
- Waarom wordt slechts 1 dag in het voetbaldorp specifiek ingezet op personen met een 
beperking? 
 

Inge De Bruycker namens buurtbewoners 

Vraag 
Wij verzoeken u ons de mogelijkheid te geven om tijdens de spreekrecht ronde van 10 juni 
om 18u30 onze bezwaren betreffende de aangevraagde kleiontginning in de Doomanstraat 
te Aalbeke uiteen te zetten. 

Ik schrijf u aan wegens de buurtbewoners en zouden graag met enkele personen aanwezig 
zijn indien onze vraag aanvaard wordt. 

 

 

 



David Tubbs 

Vraag 
Achter de Emiel Hullebroecklaan is een klein parkje dat altijd verwaarloosd lijkt te worden - 
bijna opzettelijk lijkt het.  

1.Het gras naar de ingang toe wordt afgereden maar daar stopt het. Zelden – bijna nooit 
maait men het gras in het park zelf. 

2.Er is daar een groot probleem met glas en ander afval dat achtergelaten wordt in die 
publieke ruimte. Uiteindelijk ruimen lokale mensen, zoals ikzelf, het gebroken glas en ander 
vuilnis op. Mensen wandelen in dat kleine parkje met hun  kinderen en hun hond. 
Glasscherven zijn gevaarlijk, zeker als je ze ook nog eens moet opsporen in gras dat 50 cm 
hoog staat! De plaatsing van een afvalbakje zou het probleem van rondslingerend afval en 
glasschermen wellicht oplossen maar die vraag valt in dovenmansoren. 

Wat moeten we doen om een afvalbakje geïnstalleerd te krijgen of te installeren in dit 
parkje? Het zijn meestal tieners die te lui zijn om hun afval op te ruimen die het daar 
achterlaten. Ik denk dat een afvalbakje het probleem kan oplossen, zonder grote strategieën 
of gedragsregels en grote kosten. 

 


