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Wortegem-PetegemGemeente denkt aan gesproken infoblad op cdHet gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil een gesproken
infoblad voor blinden, slechtzienden en senioren realiseren. De gemeente lanceert daarom een oproep naar inwoners die interesse
zouden hebben om het gemeentelijk infoblad thuis op cd te ontvangen. “We vinden het zeer belangrijk dat iedere burger toegang heeft
tot de gemeentelijke infokanalen”, licht schepen van Digitalisering Maarten Van Tieghem (Open VLD) toe. “Blinden en slechtzienden,
maar ook senioren die last krijgen met het lezen van kleine letters, kunnen we op deze manier bereiken. De cd-rom kan afgespeeld
worden op een Daisy-speler of op een gewone cd-speler en wordt gratis thuis bezorgd.” Het inlezen van het tweemaandelijks infoblad
zou gebeuren via de vzw Transkript. Deze vzw heeft tot doel om lectuur en informatie toegankelijk te maken voor iedereen die het
gewone schrift niet kan lezen of hanteren. In de eerste plaats zijn dat blinde en slechtziende personen, maar ook mensen met dyslexie,
MS-patiënten of zij die om een andere reden moeite hebben met het lezen van een gewoon gedrukt boek, tekst of tijdschrift. De vzw
Transkript zet gedrukte teksten om in braille of grote letterdruk of spreekt ze in zodat ze beluisterd kunnen worden. Geïnteresseerden
kunnen tot 31 mei een e-mail sturen naar gemeente@wortegem-petegem.be. Het inschrijvingsformulier is ook beschikbaar op de
gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be. (pd)
GENT Floraliënbrug in één nacht klaarIn de nacht van zondag op maandag plaatste het Eindhovense bedrijf EventBridge op acht
uur tijd een brug over de Charles de Kerchovelaan. Via die Floraliënbrug kunnen bezoekers van de Floraliën makkelijker van het
Citadelpark naar de Leopoldskazerne. Zoals bekend gaat op vrijdag 22 april de 35ste editie van de Gentse Floraliën van start. Niet
langer in Flanders Expo, maar op vier locaties in de stad: het Citadelpark (en het Museum voor Schone Kunsten), de Leopoldskazerne,
het Sint-Pietersplein en de Bijlokesite. Om die wandeling veilig en vlot te laten verlopen is er een tijdelijke brug die het Citadelpark
verbindt met de Kunstlaan. De brug is iets meer dan 30 ton zwaar. “Toen we ze bij wijze van test monteerden hadden we vier uur
nodig, hier ter plaatse duurde het wel een eind langer en hadden we acht uur nodig”, aldus Frank De Groof van EventBridge. Eind
vorige week waren er al 100.000 tickets in voorverkoop verkocht. De organisatoren mikken op 250.000 bezoekers. (rtl)
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