
 

 

  

 

 

Handicaprådet 

referat 

 

 

 

Møde 26. oktober 2016 kl. 16:00 i mødelokal 1, kælderen 
Indgang C Rådhuset. 

Mødedeltagere: Palle Ravn, Gert Lund, Mona Rask, Per Ravn, Jeanette Juul Quaade 

Steen Jakobsen, Anna Maria Brix Poulsen, Lene Houe 

Afbud: Lene Hornstrup, Tine Hammer, Susanne Strunk, Lene Rysgaard 

 

Der er aftalt, at Palle Ravn noterer sig beslutninger fra mødet til efterfølgende 

referatskrivning.  

 

Pkt 41 kl. 16.00 Lise Lundsager, Landinspektør deltager. 

Pkt. 42 kl. 16.30 Lotte Juul, Arkitekt deltager. 

 

 

 

 

Pkt. Tekst Side 

41 Struer Energi Park - ankomstområde og parkering  1 

42 By-Havn projekt  2 

43 Ankestyrelsen, statistik for Struer kommune  3 

44 Mødedatoer 2017  3 

45 Handicappris og Nytårskur  4 

46 Evt.  4 
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05.05.05-P20-1-15 

41.        Struer Energi Park - ankomstområde og parkering 

Administrationen indstiller, 

Ombygning af Fritidscentret til orientering v/ Lise Lundsager, landinspektør. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med ombygning af Fritidscentret til det nye Struer Energi Park er det be-

sluttet, at ankomstområdet skal ændres. 

Der skal være gennemkørselsforbud mellem Struer Energi Park og Parkskolen, således 

arealet kan fungere som et blandet ophold/ankomstområde. Undtaget herfor er handi-

cap-biler samt taxaer der skal til behandling mv. i sundhedscentret og som gives mulig-

hed for parkering tæt ved indgangspartiet eller standsning i drop-off-zone samme sted. 

  

Beslutning 

Fremlæggelse ved Hanne Mikkelsen. 

  

Handicaprådet har følgende forslag til ændringer/tilpasninger: 

  

 Handicap parkeringspladser er placeret på forkerte side af vejforløbet. Vi anbefa-

ler, at de bliver flyttet tættere på indgangen, da ikke alle er placeret inden for 30 

m fra indgangen evt. ved at flytte rundt på cykelparkering og handicapparkering 

– jfr lovgivningen  

 Handicaprådet vurderer, at der er for få pladser ved spidsbelastninger, når plad-

serne skal dække begge centrer. Handicaprådet foreslår at et par af pladserne 

gøres ekstra store af hensyn til Handicapbusser, brug af lifte o.lign 

  

 Handicaprådet foreslår at man overvejer hvor Crossere kan parkere så der fortsat 

er let tilgængelighed. 

  

 Er der taget højde for at rute/busser kan komme tæt nok på indgangen, og så-

fremt ikke, hvor langt bliver afstanden da fra busholdepladsen. 

  

./. Danske Handicaporganisationer i Struer tilbyder at deltage i detailplanlægningen samt 

komme med løbende input i planlægningsprocessen. Kontakt formanden Per Larsen 

Ravn for aftale herom. Telefon 40411044 email pravn@mail.tdcadsl.dk  

  

Bilag 

 1-006 skitse til bystien 27-05-2016 

  

27.00.00-G01-76-15 

mailto:pravn@mail.tdcadsl.dk
Bilag/Punkt_41_Bilag_1_1006_skitse_til_bystien_27052016.pdf
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42.        By-Havn projekt 

Sagsfremstilling 

 Til opfølgning og videre orientering om projektet ved Lotte Juul. 

 

 

Administrationen indstiller, 14. september 2016, pkt. 39: 

til gennemgang af By-Havn projekt og efterfølgende kommentering v /Lotte Juul, arki-

tekt i Plan og Miljø 

 

 

Handicaprådet, 14. september 2016, pkt. 39: 

Plan og Miljø 

  
Att. 

Lotte Juul 
  
  

  
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. By – Havn Projekt 

  
Handicaprådet har efter  introduktion og gennemgang af det kommende By - 
Havn projekt følgende kommentarer til projektet: 

  
Handicaprådet finder, at projektet er spændende og flot og giver gode mulighe-

der for at knytte by og havn tættere sammen. 
  

Handicaprådet henstiller, at der er opmærksomhed på en handicapvenlig belæg-
ning og at etablering af nye Handicap P.pladser gøres så tilgængelige som muli-
ge. 

  
Handicaprådet hilser aftalen med Plan og Miljø omkring løbende orientering un-

der arbejdet med projektet velkommen. 
  
Med venlig hilsen 

  
  

På Handicaprådets vegne 

  
Susanne Strunk 

Socialfaglig konsulent 
Handicap, social og psykiatri 

  

Beslutning 

En kort opdatering på projektet fra Lotte Juul. 

  

Handicaprådet har følgende bemærkninger: 
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 Der er bekymring om, at de brændte chaussee sten bliver glatte i regnvejr. 

  

 Stadig bekymring om handicapparkeringspladserne på Rådhusstræde er 

for langt væk fra indgangene til Rådhuset og dermed ikke indenfor de max 30 

meter jf lovgivningen.  

  

 Hvordan skiltes der til pladserne 

  

 Hvor mange pladser er der tale om 

  

 Hvor store vil de blive 

  

 Der efterlyses planer for handicappladsernes etablering 

  

 Er der taget højde for tilgængeligheden til området i forhold til vandniveau – 

fx tilgængelighed til parkering  

  

Bilag 

 20160503 STRUER_BY_HAVN_mappe_fase2_ 

  

27.00.00-G01-76-15 

43.        Ankestyrelsen, statistik for Struer kommune 

Administrationen indstiller, 

Ankestyrelsens statistik for 1. halvår 2016 til orientering. v/HOPS 

Beslutning 

Udsat, da der var afbud fra HOPS. 

Bilag 

 Ankestatistik - Struer Kommune.pdf 

  

27.00.00-G01-76-15 

44.        Mødedatoer 2017 

Administrationen indstiller, 

vedhæftede plan over mødedatoer i 2017 til godkendelse. 

Beslutning 

Bilag/Punkt_42_Bilag_1_20160503_STRUER_BY_HAVN_mappe_fase2_.pdf
Bilag/Punkt_43_Bilag_1_Ankestatistik__Struer_Kommunepdf.pdf
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Datoer for møde i 2017 godkendt. 

Bilag 

 kalender 2017 forslag.rtf 

  

27.00.00-G01-76-15 

45.        Handicappris og Nytårskur 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse af og igangsættelse af procedure for kommende udpegelse af Handicapprisen 

2016. 

Beslutning 

Handicaprådet har besluttet at handicapprisen ledsages af en pengegave. 

  

Der nedsættes et prisudvalg, bestående af formand for DH Per Larsen Ravn, rådets for-

mand Palle Lykke Ravn samt sekretær i rådet Susanne Strunk med henblik på beslutnin-

ger omkring uddeling af prisen samt annoncering o. lign.  

  

Det foreslås at annonce forsøges suppleret med en artikel. 

  

Institutioner og venneforeninger kontaktes.  

  

  

  

27.00.00-G01-76-15 

46.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til evt orienteringspunkter fra rådets medlemmer. 

Beslutning 

Palle Lykke Ravn er kommet med i Handicappolitisk Råd nedsat af Danske Handicapor-

ganisationer. 

  

Borgerrådgiver besøg i HR til info, inviterer alle parter til punktet på dagsordenen – 

hvordan kører det. (Anna Marie Brix Poulsen nævner det som et forslag med opbakning 

fra øvrige i Rådet.) 

  

Borgerrådgiver ikke på hjemmesiden – der bør være info, træffetider. Mere synlighed. 

Visuel skiltning på infocenter om borgerrådgiver. 

  

Bilag/Punkt_44_Bilag_1_kalender_2017_forslagrtf.pdf
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Åbningstider på Infocenter. Lukker for tidligt. 

  

Bekymring om tilgængelighed på sundhedscenter, elevator virker ikke. (Gert Lund) 

  

God adgang inden alt for længe – tilgængelighed. (Mona Rask) 

  

Manglende trivsels/analyse undersøgelse fra jobcentret. Bedes sendt ud. (Jeanette Juul 

Quaade) 

  

  
  

  

  

 

 



 

 

Handicaprådet, 26. oktober 2016 Side 6 

 

 

 


