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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Toegankelijkheid deelgemeentehuis 
Belsele

Indiener(s)
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan
Bart De Bruyne; 

Bondige toelichting
Beste schepen,

Deze schriftelijke vraag vervangt integraal mijn ingediende vraag van 14/10/2019 met 
volgnummer 2019_SV_00022 die u bij deze als onbestaande mag beschouwen.

In het deelgemeentehuis van Belsele zijn enkele stadsdiensten zoals de lokale afdeling van de 
bibliotheek gevestigd op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping kunnen er onder andere 
huwelijksceremonies en activiteiten van de stad en lokale verenigingen doorgaan. Het 
deelgemeentehuis wordt dan ook regelmatig en actief gebruikt. Wat zeer positief is!

De toegankelijkheid van het gebouw laat echter jammer genoeg de wensen over. Mensen die 
minder goed te been zijn of minder mobiel zijn en in een rolstoel zitten kunnen onmogelijk de 
eerste verdieping bereiken. Navraag leert dat de vraag tot het plaatsen van een lift in het 
deelgemeentehuis al zeer lang leeft. Zelfs de installatie van een relatief eenvoudige traplift 
werd reeds meerdere malen voorgesteld.  

Graag had ik vernomen wat de plannen van het stadsbestuur zijn om de het deelgemeentehuis 
van Belsele volwaardig toegankelijk te maken. Kan er tegemoet gekomen worden aan de 
terechte vragen die hieromtrent leven. 

Met vriendelijke groeten,

Karel Noppe
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antwoord op schriftelijke vraag toegankel,ijkheid deelgemeentehuis Belsel,e

Geachte heer Noppe

Gelieve hierbij het antwoord te vinden op uw vraag over de toeganketijkheid van het
deeLgemeentehuis in Belse[e.

De vroag naar de installatie von een Iift in het deelgemeentehuis in Belsele werd inderdaad in het
verleden reeds gesteld. De toenmalige technische dienst heeft de mogelijkheden onderzocht. Voor

het installeren van een volwaardige lift is geen aanvaardbare oplossing gevonden. Enige ruimtelijke
mogetijkheid is een tiftschacht installeren in het Lokaot van de potitie doorlopend tot in het tokqal

van de.fanfare. Hierbij moet het lokaal van de politie volledig opgeofferd worden en het lokaal van

de fonfare verkleind worden tot afmetingen die niet volstaan voor het huidige gebruik. Dit werd dus

als organisatorisch onmogetijk beoordeeld.

Atternatief is een stoeltjestifi tangsheen de bestaande trap. Dit is technisch mogetijk, maar is
afgeraden omwilLe von het historisch karakter. Het gebouw werd beschermd als monument. Een

aantal interieur-elementen, waaronder de inkom- en traphal, zijn als wàardevol bestempeld, wat wil
zeggen dat de beeldl<vvaliteit zo veel ols mogelijk moet behouden blijven. Een stoeltjeslift past niet
echt in dit beeld. Bovendien is de functionaliteit van een dergelijk liftje beperkt en rekening houdend

met de verdiepingshoogte en de vorm van de trap oanzienlijk van kostprijs. ln tijden van schaarse

middelen is deze oplossing daarom niet weerhouden voor uitvoering.

Hoogachtend
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