Referat af Seniorrådets ”Udvalg for Trafik- og
Byplanlægning” inkl. formanden for Seniorrådet Hanne
Priess Larsens møde med Brugerrepræsentanter for
Handicaprådet Mandag den 11. November 2019 kl. 9:00 på
Rådhuset.
Der er mødt fra Handicaprådet:
Helga Schulz Thiesen: Næstformand i Handicaprådet
Mette Strojek (mail: mes@blind.dk) konsulent i Dansk
Blindesamfund, suppleant i Handicaprådet
Jonna Holm: medlem af Handicaprådet
Mette Larsen: medlem af Handicaprådet og formand for Fjordskolen
Der er mødt fra Seniorrådet:
Hanne Priess Larsen, Formand for Seniorrådet
Jens–Christian Ingwersen, Formand for ”Udvalg for Trafik- og
Byplanlægning”.
H.C. Bock, medlem af ”Udvalget for Trafik og Byplanlægning”

Mødet indledes med, at Hanne Priess Larsen byder velkommen til
forsamlingen og forklarer baggrunden for indkaldelsen til mødet
efter at have læst Handicaprådets referat fra 21.8.2019, hvor der
blev besluttet 5 indsatsområder, nemlig ”Ældre handicappede” og
”Tilgængelighed” som nr. 4 og 5, som ”Udvalget for Trafik og
Byplanlægning” også arbejder med.
Derefter beder Helga Schulz Thiesen om ordet og forklarer lidt om
Handicaprådets arbejde. Der fortælles om de forskellige opgaver
med Handicapkørsel, Digital tilgængelighed, lige adgang til
sundhedssystemet og i øvrigt fysisk tilgængelighed m.m.

Mette Strojek kommer med et udsagn om, at Seniorrådet burde
være mere synlig. Der er for mange i samfundet, der ikke kender
Seniorrådet og dets arbejde.
Mette Larsen stiller Spørgsmålet: Hvor kan vi få hjælp i enhver
henseende?
Jonna Holm konstaterer: Når man bliver 67 år bliver den
handicappede også ”kun” pensionist, men er stadig handicappet.

Jens–Christian Ingwersen gennemgår nu ved en power point
præsentation ret detaljeret, hvad Trafikudvalget befatter sig med.
_____________________________________________________
Der foreslås, at Handicaprådet mødes med Trafikudvalget efter
Trafikudvalgets kirkebesøg den 27.11.19 klokken 14:30 lokale 129
Mette og Jonna agter at komme.
______________________________________________
Der diskuteres nu (fra begge sider) projekt Rødekro Banegård.
Hvornår sker der noget?

Der diskuteres hastighedsregulering ved plejehjemmet Lergården
og hvad der kan gøres via Boligforeningen.

Der diskuteres fodgængerovergangen eller mangel af en sådan ved
REMA 1000 på Høje Kolstrup.

Hanne foreslår nu, at vi skal finde ud af, hvad vi hver især
(Handicaprådet og Trafikudvalget) skal arbejde med.

Trafikudvalget/Handicaprådet skal lave en prioriteringsliste med
arbejdet.
Det diskuteres, hvordan det skal koordineres.
Helga Thiesen: Vi skal optræde samlet overfor myndighederne. Så
står vi stærkere.
Jens-Christian Ingwersen: Vi skal udveksle mødereferater
Hanne mener, at vi skal skrive nogle aftaler ned, så vi ved, hvad
hver især vil prioritere.
Der aftales et nyt møde til tirsdag den 31.03.20 klokken 9:30 –
11:30.
Mødet sluttede kl. 10:45.
Referent: H.C.Bock

