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Der blev kun afholdt, 2 møder i, Handicaprådet i 2013, det er meget
utilfredsstillende, da der som minimum skal afholdes 4 møder, her må
kommunen stramme sig op og gøre det bedre i 2014.
På den positive side skal nævnes at, Renoveringen af Kongevejen, er
tilendebragt og det er blevet et flot resultat som kommunen skal have
en stor tak for,
( Blot er tilsynet med forretningernes udstillede varer og div. skilte o. a.
meget mangelfuldt, her må kommunen indprente ejerne at ledelinier og
fremkommeligheden i det hele taget skal respekteres )
Året har også været præget af kommunevalget som vi har haft en del
samtaler med kommunen om, Tilgængelighed til valgstederne, her skal
kommunen igen have en stor tak for de gennemførte forbedringer der er
blevet iværksat, alle handicappede har været yderst tilfreds, de syntes
at det, selv at komme på valgstederne er langt at foretrække frem for at
stemme i eget hjem eller at blive transporteret til valgstedet, her drejer
det sig om livskvalitet.
Der har i 2013 kun været èn høring:
” Høring om frivilligcharter ”
Det er ikke meget, vi anser det for vigtigt at så mange høringer som
muligt vil blive tilstillet os så vi bedst mulig kan råde kommunen på
handicapområdet, det vil i sidste ende betyde at resultatet bliver så godt
som mulig samt at ikke mindst kommunen sparer penge ved ikke at
skulle lave det hele, eller en del af projektet om.

Ang. færdig gørelsen af lydsignalerne i fodgængerfelterne i krydset,
Kirkevej / Jægervej, her er der ikke sket noget på trods af at vi blev enig
med kommunen om at de penge der i 2013 var afsat til forbedringer på
handicap området blev overflyttet til netop dette kryds så det blev
forsynet med lydsignal og følbart signal, vi håber at det vil blive gjort
færdig i år 2014.
Vi har diskuteret muligheden af at holde et orienterende møde for alle
de nye politikere og ikke mindst embedsmændene i kommunen for at
give dem indblik i, det at have et handicap medfører en del besvær for
de handicappede i hverdagen, kunne vi her aftale en dag hvor et sådan
møde kunne finde sted ?
Tilslut skal vi rose kommunen for de tiltag der dog er blevet gennemført
i 2013, til trods for, er vi klar over en forholdsvis stram økonomi, må det
blive bedre i 2014, både for de handicappede og kommunen.
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