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Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
Møde nr. 03-2015
Onsdag den 28. oktober 2015
Referat
I mødet deltog:
Fra TGU:
Jørgen Ahler, Jytte von Seelen, Benny Vittrup og Poul Lindholt Mikkelsen,
Fra Teknik og Miljø (TM):
Anders Debel og Annette Vognbjerg

Referat:
1. Velkomst ved Jørgen Ahler.
Anders Debel bød ligeledes velkommen til mødet med Teknik og Miljø.
2. Følgende punkter ønskes TGU drøftet under mødet:
a) Busterminalen, herunder læskærme, toiletter m.m.
TM gav en orientering om status for busterminalen. Det er undersøgt om
læskærmene kan ændres, således at det giver mere læ og ly for regn. Det
har ikke været muligt at finde en tilfredsstillende løsning.
Der arbejdes fortsat med en løsning omkring et samarbejde med DSB for
brug af toiletterne ved banegården.
TGU gav udtryk for at ikke finder forholdene tilfredsstillende, men er positive
for en mulig løsning omkring toiletforholdene.
Toiletfaciliteter generelt i byen blev drøftet og TGU kom med forslag til bedre
skiltning til byens handicaptoiletter ved Rådhuset.
b) Musikteateret, herunder trappeværn ved fritstående trapper og
midtergelænder
TM erkender at der er udfordringer med midtergelænderet, men Musikteatret
er en selvegnende institution og problemstillingen har været drøftet med
stedet.
TM opfordre TGU til selv at rette henvendelse til Musikteatret som bruger af
stedet.
TGU er tilfredse med de etablerede handicapparkeringsbåse, men
opfordrede til, at der blev etableret ½ times parkering på et par båse ved
Musikteatret, således at der er lettere at finde en parkeringsplads til f.eks.
korte besøg som billetkøb ol.
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c) Færdselssikkerhedsrådet – hvordan går det?
Der er indkaldt til møde og kommissorium fremsendes til deltagerne inden
mødet.
d) Tilgængeligheds revisor
TM anvender i dag tilgængelighedsrevisor ved de fleste anlægsprojekter,
som gågaderenovering ol.
Der var enighed om, at tilgængelighedsrevisor bør benyttes ved alle større
anlægsprojekter også ved byggerier.
e) Opfølgning på borgerhenvendelser til Teknik og Miljø
TGU fremkom med henvendelser som lå tilbage i tiden, hvor de havde
opfattelsen af at der ikke var sket opfølgning fra TM.
Der var enighed om, at alle henvendelser skal besvares.
TM opfordrede til, at TGU fortsætter med at indberette huller i vejene ol til
TM.
TM følger op i organisationen, således at der fortsat er fokus på, at der
svares på alle henvendelser.
f) Hvordan går det med kontakten mellem Teknik og Miljø og TGU
TGU kom med et eksempel på en henvendelse vedr. byggesagsbehandling
ved Bager Tange og Tappas restaurant i Nørregade (gågaden). Her følte
TGU at de ikke blev hørt i tide, så niveaufri adgang kunne indarbejdes i
byggeriet.
TM tog kritikken til efterretning og vil vurdere, om sagsbehandlingen kan
ændres.
g) Byggeri af skoler, politistation m.m.
Under dette punkt blev tilgængelighed til offentligtilgængelige bygninger som
politihovedkontoret ol. drøftet. Her er TM ikke bygherre men myndighed på
byggesagsbehandling.
TM vurderet, hvilke krav om tilgængelighedsrevision der kan stilles her.
Byggerier hvor Holstebro Kommune er bygherre skal høres ved TGU.
TM følger op internt, således at der er klarhed omkring proceduren.
3. Punkter til drøftelse fra Teknik og Miljø
a) Handicapparkering i Holstebro by
TM orienterede omkring status for etablering af parkeringshus ved
Skolegade. I den forbindelse er der overvejelser omkring at flytte
handicapparkeringspladserne tættere på gågaden, dvs. på den anden side af
Bisgårdsgade.
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TGU er positive overfor forslaget, men gør opmærksom på, at der også er
handicappede, som skal til Skolegade f.eks. i Valgmenighedskirken eller
Valgmenighedshuset.
Det blev aftalt, at TGU inddrages i det videre arbejde omkring placering af
handicapparkeringspladser.
4. Afklaring af den fremtidige mødestruktur, indeholdende dagsorden til
mødet.
Det blev aftalt, at der fremover holdes møde hvert halve år.
Fra TM vil direktør (Anders Debel), afdelingschef fra Byggeri og Ejendomme
(Kirsten Andersen) og afdelingschef fra Trafik og Park (Annette Vognbjerg)
deltage. Øvrige chefer deltager ad-hoc.
5. Eventuelt
TGU har et ønske om, at de får mere tid til gennemgang af projekter, hvilket TM
vil være opmærksom på.
TGU ønsker ligeledes en bedre orientering omkring mulighederne for brug af
flextur.
Ref. Annette Vognbjerg

Side 3
Sags nr. 27.69.48-G01-3-14

