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Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
Møde nr. 02-2016
Tirsdag den 20. december 2016
I mødet deltog:
Fra TGU:
Jørgen Ahler, Jytte von Seelen, Preben Bjerring Jensen og Benny Vittrup.
Fra Teknik og Miljø (TM):
Anders Debel, Annette Vognbjerg og Kirsten Andersen
Afbud:
Poul Lindholt Mikkelsen
---------------------------------------Referat:
1. Velkomst ved Jørgen Ahler og Anders Debel.
Velkomst ved Anders Debel. Mødet afsluttes kl. 15.20.

2. Opfølgning fra sidste møde den 9. juni 2016:
a. Busterminal herunder toiletter og læ-mulighed
Der har været afholdt et møde med DSB vedr. toiletterne. DSB er nu
indstillet på at Holstebro Kommune kan få lov til at leje og drifte toiletterne,
men der afventes et konkret oplæg fra DSB. Det forventes at gælde fra
2017 og frem.
Læ-mulighed:
Som det ser ud nu, er der ikke mulighed for at gøre mere mht. læskærme
ved busterminalen. Forvaltningen har noteret sig, at TGU ikke finder det
tilstrækkeligt.
TGU fremførte et forslag om der er mulighed for at opføre et lukket rum
som venteplads, da der bliver længere og længere tid mellem busserne og
samtidig kommer der også flere busser til busterminalen. Forvaltningen foreslog, at bruge DSB´s ventesal, hvis der er lang ventetid.
b. P hus v/Skolegade – herunder handicap p-pladser, toiletter og adgangsvej til byen
Der bliver etableret handicap p-pladser i terræn lige uden for p-huset.
Der bliver i alt 5 pladser.
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Med hensyn til toilet i p-huset, arbejdes der på, at der bliver etableret
et handicaptoilet i et teknikrum, der ikke benyttes til formålet.
Der etableres en adgangsvej til byen via Sorte-stien.
c. Toiletter i Holstebro by inkl. Handicap toiletter herunder skiltning og
Enghaven.
Der bliver fuldt op på skiltningen til toiletterne i Holstebros gågade, så
skiltningen er synlig fra Nørregade.
Den midlertidige løsning i Enghaven i forbindelse med Enghavecentret,
vil bliver taget med, når det er besluttet, hvornår bygningen af Enghavecenteret starter.
d. Læskur m.m. v/Sundhedshuset.
Der er opsat et midlertidig skur ved det midlertidige busstoppested.
Når det permanente budsstoppested kommer, forventes det, at der opstilles læskærm.
Der mangler skiltning til handicapparkering. Forvaltningen undersøger
mulighed for skiltning ved ejerforeningen.
TGU er glade for, at de er blevet lyttet til.
e. Flextur
Der er et ønske fra TGU, at der bliver etableret et afsætningssted mere
i Holstebro By, f.eks. ved Slotsgade.
Forvaltningen kunne oplyse, at Teknisk Udvalg i øjeblikket kigger på
den kollektive trafik, og processen er derfor igangsat.
f. Sønderlandsgade
Der er, hvor det har været muligt, blevet etableret niveaufri adgangsforholde. Samtidig er TGUs ønske om flytning af bænke blevet hørt,
således at der nu er plads til barnevogne og /eller kørestole mv.
Stor ros til forvaltningen fra TGU.
g. Sidste skoledag
Der er opsat affaldscontainer. Så dette er også løst.

3. Hurtige og bedre for borger at få kontakt med en medarbejder i T. og
M., f.eks. i forbindelse med akut opstået farlige situationer på en vejstrækning.
Der bliver, ved henvendelse til forvaltningen om farlige situationer, sendt
en medarbejder ud for at kigge på problemet sammen dag som indberetningen, og der bliver altid forsøgt at give en tilbagemelding til anmelderen.
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Hvis man oplever en akut farlige situation mht. vejforholde mv., så er det
politiet man skal have henvende sig til.
Der kan også rettes henvendelse til Kommunen, men hvis der virkelig er
fare på færde, så er det politiet, man skal have fat i.
Hjemmesiden – giv et praj, er blevet opdateret.
Og der er mulighed for at få en app på telefonen. Det betyder, at informationen komme til forvaltningen på en anden måde end hidtil, og det skulle
fungere godt.
Det kunne være en ide, at deltage på et baglandsmøde med Ældrerådet,
for at give en orientering om, hvordan anmeldelserne fungere. TGU kontakter Trafik og Park for en eventuel aftale.

4. Dispensation ved byggesager:
a. Niveaufri adgang.
TGU oplever, at de peger på nogle løsningsforslag ved en byggesag, men at kommunen i nogle tilfælde giver en dispensation i stedet.
b. Handicap toilet.
Det samme gør sig gældende her, og TGU ved godt, at nogle gange kan der ikke findes en løsning.
Det vil altid være et skøn og derefter en afgørelse, men altid ud fra
en samlet afvejning inden der gives dispensation.
Men da dette ikke opleves fra TGU som et enkeltstående tilfælde,
vil dette blive taget med retur til afdelingen.

5. Stationsvej:
a. Fortov og ledelinje på sydsiden:
Der mangler at blive etableret fortov og cykelsti fra banegården til
Center for Sundhed. Der er bl.a. mange unge mennesker, der benytter sig af denne vej, frem og tilbage til VIA. Når Center for Sundhed er færdig, vil resten af området – ned til banegården, blive
renoveret. Men dette vil først ske i 2018.
Center for Kommunikation i Herning har været ude og kigget på
området. Det vil, fra forvaltningen, blive etableret en kontakt dertil.
b. Fodgængerovergange:
Der er udbredt enighed om, at krydset og fodgængeroverganen
fungerer.
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6. Sundhedscentret og Sundhedshuset:
a. Udenoms faciliteter, parkering, belægning m.v.
Forvaltningen er i øjeblikket først ved at finde ud af, hvordan det
kan afsluttes derude. Det er vigtigt, at alt kommer til at hænge sammen, så også redningskøretøjer kan komme frem og tilbage.
Først når Center for Sundhed står færdig i 2018, er der mulighed
for at gøre hele området færdig.
Ved Sundhedshuset er der stadig problemer i udenoms arealerne.
Det giver nogen udfordringer, at nogen af byggeriprojekterne er private.
Der vil blive kigget på området igen, og der vil blive givet en tilbagemelding til TGU.
Sundhedshuset:
TGU oplyser at det er vigtigt, at være meget opmærksomme på
handicapparkeringspladserne, så borgerne ikke skal gå så langt og
at de samtidig bliver store nok, så minibusserne også kan benytte
parkeringspladserne.

7. Tilgængelighed til det nære sundhedsvæsen.
Det kunnen være et ønske om, at få igangsat en undersøgelse i Holstebro
Kommune om tilgængelighed ved sundhedsvæsenet. Dette er noget TGU
vil prøve at tale om.

8. Punkter til drøftelse fra Teknik og Miljø:
a. Intet.

9. Eventuelt
Mødedatoer i 2017:
 08.05.2017 – kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 189
 14.11.2017 – kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 189
Der er udsendt mødeindkaldelser.

Med venlig hilsen
Puv
Jørgen Ahler
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