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Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
Møde nr. 02-2017
Onsdag den 29. november 2017
I mødet deltog:
Fra TGU:
Jørgen Ahler, Jytte von Seelen, Benny Vittrup, Poul Lindholt Mikkelsen.
Fra Teknik og Miljø (TM):
Anders Debel, Annette Vognbjerg og Kirsten Andersen
Afbud:
Preben Bjerring Jensen
Referant: Elisabeth Haahr Christensen

Referat:
1. Velkomst ved Anders Debel.
Anders bød velkommen.
2. Opfølgning fra mødet den 15. maj 2017
a. Holstebro Kommunes høringssvar vedr. niveau fri adgang til parselvhuse er ikke udsendt til TGU som lovet
Kirsten vil undersøge og vender derefter tilbage.
Efterfølgende har Jørgen Ahler fremsendt oplysninger om niveau fri
adgang.
Kan læses på Altinget.dk.
b. Optimer tilgængelighed f.eks. i naturen, pulje afsat hvert år
Der har været afholde møde møde i Udvalget for Natur, Miljø og
Klima, hvor 2017 midlerne blev fordelt mellem de indkomne forslag.
Hvis TGU sidder inde med forslag, vil anbefalingen være, at indsende dem til forvaltningen.
c. Toiletter i tilknytning til rutebilstationen
Der er indkommet et oplæg fra DSB, om et forslag til, hvad der skal
til, for at Holstebro Kommune kan få lov til at overtage toiletterne
ved DSB. Dette skal dog afklare politisk, da udgiften til leje og vedligehold af toiletterne vil beløbe sig til ca. 150.000 kr. om året.
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Politikkerne vil, hen over foråret, komme til at skulle forholde sig til
en helhedsplan vedr. toiletforholde i hele Holstebro Kommune.
d. Flexture, behov for flere knudepunkter i Holstebro
TGU tilkendegav, at der er for få afsætningssteder i Holstebro midtby.
Det blev anbefalet, at TGU, i samarbejde med Handicaprådet og
Ældrerådet, skriver til Teknisk Udvalg, hvor de beskriver deres konkrete ønsker. Henvendelsen skal indholdet en beskrivelse af de udfordringen, der opleves som bruger af Flex-Tur.
Administrationen vil derefter forelægge henvendelsen for udvalget.
Opgaven er i første omgang tillagt TGU.
Der er et ønske fra TGU, at der bliver rettet henvendelse til Herning
Kommune, vedr. deres priser for Flex-tur. Hernings priser stemmer
ikke overens med, at der snart skal åbenes et SUPER-sygehus,
hvortil Flex-tur vil blive benyttet..
Anders Debel vil drøfte det med sin kollega i Herning, men opfordre
samtidig Handicaprådet til at henvende sig til Handicaprådet i Herning Kommune, for også der, at drøfte de udfordringer der er op
området.
e. Forvaltningens kontakt til Center for Kommunikation i Herning
Der har været en drøftelse med CFK og efterfølgende er der sendt
materiale om projektet. Det er aftalt, at CFK kan rette henvendelse
til forvaltningen, hvis de har yderligere bemærkninger.
Kommer der en besigtigelse, vil TGU gerne med, og CFK har tilbudt, at de gerne vil være rådgiver, hvis der er et behov.

f. Skiltning i byen: toiletter, handicap toiletter- og parkeringspladser
Forvaltningen har fået sat skilte op til toiletterne.

3. Følgende punkter ønskes TGU drøftet under mødet:
a. Buskort 65+ ønskes udvidet til også at omfatte handicappede, uanset alder.
I forbindelse med stramning på førtidspensionsområdet, er der ikke
mange der i dag har ret til billiger kørsel med bus.
Buskort +65 er en politisk prioritering, men det anbefales Handicaprådet at tage emnet op, og via Handicaprådet rette henvendelse til
Teknisk Udvalg til en drøftelse af en evt. udvidelse af buskortet.
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b. Helhedsplan vedr. Lystanlægget, hvordan står det til med tilgængelighed, handicap toiletter – og parkeringspladser.
Helhedsplan for lystanlægget omhandler beplantning og stiarea-ler.
TGU vil blive involveret i første halvdel af 2018, når projektet er
længere fremme.
Der er ikke taget stilling til en helhedsplan for bygninger og parkeringsplads på nuværende tidspunkt.
c. Nedlæggelse af bus holdepladser
Der er igangsat en dialog med Ældrerådet, og der er afholdt møder.
Der bliver fremsendt nye køreplaner til Ældrerådet, når forvaltningen er kommet i besiddelse af dem.

d. Info og service til turister i kommunens yderområde i horhold til
Holstebro by
Der mangler information om Holstebro Kommune i yderområdet, informationer om hvad kommunen kan tilbyde, og hvad der er at besøge i området.
Benny Vittrup har oplyst følgende til en evt inspiration:
Markedsføring for området St. George, Havets hus, Nissum fjord,
Naturområde, vandringer. cykling ny løbe gangsti med borde og
bænke (2,6 km) o.a. samt et udendørs oplysningsskilt.
Benny Vittrup skriver også:
NB: Vi skal passe på, at turisterne ikke kører til nabo kommunen i
syd, der kan de komme på toilet. (se punktet - eventuelt)
Dog håndteres skiltning mm i forbindelse med turisme, ikke af Teknik og Miljø, men der henvises til Erhverv og Turisme
e. Færdselssikkerhedsrådet, er arbejdet suspenderet?
Den er ikke nedlagt, og der er forventning om, at rådet vil blive indkaldt i starten af den nye år.

f. TGU besøg på Hjerl Hede og Sdr. Nissum gl. skole, ja-vedr. tilgængelighed.
Der blev givet en orientering fra besøgene, som var en rigtig god
oplevelse.

g. Hvad gør forvaltningen for at få folk til at holde fortove, trapper og
gangarealer f.eks. fri for blade m.m.
Der er et ”Renholds regulativ” der bestemmer, hvilke muligheder
kommune har for at give et påbud.
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Hvis det ikke er fremkommeligt, f.eks. pga. hæk, ukrudt eller andet,
vil der blive givet et påbud med en frist. Hvis der kommer en henvendelse fra en borger, vil der blive kigget på det.
Opfordringen fra TGU er, at forvaltningen, lige som det bliver gjort
med hækklipning – annoncerer med, at de nedfaldne blade på fortovet skal fjernes. Dette tog forvaltningen til efterretning.

4. Eventuelt
Besøg ved Holstebro Museum. TGU har peget på nogle uhensigtsmæssigheder, og kommet med forslag til ændringer. Det er et ønsker,
at TGU kommer ind i ombygning/ byggeprojekter noget før, end tilfældet ofte er. Det er svært at ændre noget, der er besluttet og nogen
gang udført.
Friluftsbadet
Vedligehold af friluftsbadet i Holstebro Kommune. Forvaltningen finder
ud af, hvem der har ansvaret.
Toiletforhold i Sdr. Nissum
Der mangler offentlige toiletter i Sdr. Nissum, der er ingen steder hvor
turisterne kan komme på toilet.
Benny Vittrup har efter mødet skrevet følgende:
Samtidig mangler der offentlige toiletter i bl.a. Sdr. Nissum.
Følgenden er undersøgt:
Med hensyn til toiletter, er der talt med uddeler i Brugsen - deres kundetoilet er der ingen mulighed for at benytte som et offentligt toilet.
Brugsen havde nabohuset, som nu er revet ned. Grunden er blevet sået med græs, og der bliver opsat borde og bænke. Der er vand og kloak på grunden, og vil være den ideelle placering for en offentlig toilet,
til de mange turister, der kommer til byen.
Forvaltningen vil prøve at kigge på muligheder, og på hvad der kan lade sig gøre.
Fremtidens cykelstier
Fortsætter vi med at lave cykelstier som man altid har gjort, eller begynder vi med at kigge på ændret ”køretøjer”?
Teknik og Miljø har fået en pulje til renovering af cykelstierne. Der vil
derfor blive kigget på cykelstier i Holstebro Kommune for en prioritering
af indsatsen.
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Anlægsprojekter
Cykelstier, profilering af Enghavevej.
Mødedatoer i 2018
Der vil blive indkaldt til 2 møder – en før sommerferien og en før jul.
Ander Debel vil gerne kvitterer for det store arbejde TGU udfører, samt
den måde TGU samarbejde med forvaltningen på. Anders Debel vil
gerne sig sige tak for indsatsen og bidraget for arbejdet i TGU denne
rådsperiode.

Med venlig hilsen
Puv
Elisabeth Haahr Christensen
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