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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2014-03-26 
 

 

Plaats Kinderdagverblijf Auricula, Burg. Schinkelstraat 20, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Chris Iemants (voorzitter SAPH), Koen Amerlynck (ondervoorzitter, 
SAPH), Marc Detremmerie (secretaris SAPH/Studio Bloema), Tommy 
Viaene (De Stroom vzw), Anne-Marie Heytens (welzijn, stad Kortrijk), 
Tomas Bulcaen (kabinet van de schepen), Francis Bekaert (OAR), 
Sabina Braeckman (kinderdagverblijf Auricula), Marianne … 
(kinderdagverblijf Auricula), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga), 
Regine Lagae (Mindervaliden Vlaanderen), Michiel Vandamme 
(VeBeS Kortrijk), Nadine Baertsoen (MS-liga), Chris Debrabandere 
(MS-liga), Francis Decrocq (Similes Zuid West-Vlaanderen), Freddy 
Haghebaert (Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Rafaël Dhuyvetter 
(Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Johan Delgat (De Haerne 
Club), Freddy Nolf (LVSW),  Joyce Vulsteker (MPI Hoge Kouter), 
Fabienne Denys (De Speelvogel), Chiron Potie (De Stroom vzw), 
Toon Coorevits (Groep Ubuntu), Rudy De Coene (Revalidatiecentrum 
Overleie), Luc Decantere (expert- ind. lid), Riet Viaene (individueel 
lid), Francis Rodenbach (individueel), Liesbeth Logghe (tolk VGT).  

Verontschuldigd Jeroen Marijsse (penningmeester SAPH), Philippe De Coene 
(schepen van Welzijn), Jacques Laverge (Vereniging Nierpatiënten), 
Zuster Brigitte (Stoma Ilco), heer en mevr. Billiet (Stoma Ilco), 
Deborah Masson (Brailleliga), Rita De Smet (RA-Liga), Wim De 
Praeter (De Bolster), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Kristof Spruyt 
(Mentor vzw), Agnes Vanhoutte (KVZ), Chris De Wulf (KVZ), Peter 
Vanhoutte (Absoluut), Liselore Winters (De Stroom vzw), Gerry 
Guldentops (individueel), Françoise Buysschaert (individueel lid).  

Afwezig Nathalie Deschacht (kabinet van de schepen), Joke Tanghe (CM – 
Ziekenzorg), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), Pascal 
Hauspie (Den Achtkanter), Luc Colman (Den Achtkanter), Marie 
Glorieux (BUSO Ter Bruyninge), Lien Deblaere (VFG),  Geert Van 
Turnhout  (KVG), Ghislain Dufraimont (KVG), Carlos Depreytere 
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(KVG), Julie Leurs (Ado-Icarus Menen), Kathleen Bekaert (Vlaamse 
Vereniging Autisme), Anne-Marie Cambien (Auxilia), André 
Dejaegere (Inclusie Vlaanderen), Claire Verledens (VSOG 
Groeninge), Mevr. Vandemergel (Kornevis), Frank Vanderbeken (Vl. 
Verbond Bechterew-patiënten),Vera Vandenborre (VL. Fed. 
Gehandicapten en Zieken), Marina Neyts (Buso Ter Bruyninge), Bert 
Tanghe (De Branding), Eline Vandemeulebroucke (MPI De Hoge 
Kouter, ambulante dienst KABAS), Christine Derycke (Buso De 
Kouter), Tine Vanderplancke (MPI Zonnebloem), Gerda Rondelaere 
(individueel), Rik Debels (individueel lid), Marc Desmet (individueel).  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 22 januari 2014 

2. Voorstelling Special Olympics 

3. Voorstelling inclusief kinderdagverblijf Auricula 

4. Hernieuwing lidmaatschap De Speelvogel 

5. Toegankelijke evenementen 2014  

• Basistoegankelijkheid  

• De integraal toegankelijke evenementen  

• Audiodescriptie WK voetbal   

6. Korte berichten 

• Afgelasting bijeenkomst AZ Groeninge 

• Open brief toegankelijkheid  

• De Nieuwe Lente: toegankelijkheid 

• Overleg parkeerbeleid 

• Folder tarieven vervoer 

• Jaarverslag 2013 

7. Varia  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

1. Goedkeuring verslag 22 januari 2014 

Dank voor de gastvrijheid aan onze gastvrouwen Sabina en Marianne. 

Verslag wordt goedgekeurd na volgende aanvulling. 

Wij wilden als dagelijks bestuur van de SAPH in onze nieuwjaarstoespraak vooral 

aansturen op meer overleg tussen de SAPH en de schepen. Zijn reactie kwam zeer 

hard aan bij de leden van het DB. Intussen zijn de plooien gelukkig gladgestreken. De 
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communicatie verloopt vlotter en samen boekten we reeds een paar resultaten: zo 

hadden we o.a. eerder deze week een constructief overleg (straks meer hierover). We 

hopen verder op deze manier te kunnen samenwerken.   

2. Voorstelling Special Olympics  

Francis Rodenbach en Riet Viaene geven wat uitleg bij de betrokkenheid van Kortrijk 

bij de Special Olympics die van 13 tot 20 september in Antwerpen door gaan.  

Van 9 tot 13 september is Kortrijk één van de gaststeden voor ongeveer 50 personen 

(atleten en begeleiders) uit Ijsland. Francis, Riet en hun team zoeken nog 4 à 5 

gastgezinnen om atleten en begeleiders te huisvesten. De atleten hebben een 

verstandelijke beperking. Bij ieder groepje atleten wordt een coach gehuisvest die 

Engels kan. De gastgezinnen worden bij onthaal, activiteiten, de openings- en 

sluitingsplechtigheid uitgenodigd/betrokken.  

Er is een programma voor die 4 dagen in Kortrijk voor de atleten en begeleiders  

gepland: officieel ontvangst op stadhuis, verkenning van Kortrijk, shoppingdag, 

barbecue, ... Ook de Olympische vlam komt naar Kortrijk. 

Er kan evt. ook assistentie verleend worden bij de activiteiten van het programma los 

van de gastgezinnen maar daarvoor moet eerst het ganse onthaalprogramma klaar 

zijn. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij Francis Rodenbach.  

Zie ook website: www.so2014.com/nl. 

3. Voorstelling inclusief kinderdagverblijf Auricula 

Auricula is gelegen op Overleie in Kortrijk. Er is een centraal gebouw (de patio) met 

daaraan palend 4 lokalen voor 4 leefgroepen.  

De kinderopvang staat in voor de opvang van specifieke zorgkinderen samen met 

‘normale’ kinderen. Het centrum is gegroeid vanuit ‘Centrum voor gehoorrevalidatie en 

logopedie’. (Vandaar de naam ‘Auricula’ wat oortje wil zeggen.) Nu naast kinderen met 

hoorproblematiek en ‘normale’ kinderen ook kinderen met andere problematiek. Het 

kinderdagverblijf is erkend door Kind en Gezin sinds 1991. 

1 kinderbegeleidster is zelf slechthorend. Dit versterkt visie rond inclusie. 

Sinds 1/1/2014 is Auricula erkend als centrum inclusieve kinderopvang. In West-

Vlaanderen zijn er 16 dergelijke centra. In een nieuw decreet dat in werking treedt op 

1/4/2014 wordt verwacht dat die centra o.a. andere (gewone) kinderdagverblijven op 

weg helpen rond die thematiek. 

http://www.so2014.com/nl
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Auricula heeft gemiddeld 10 zorgkinderen op de 75 ingeschrevenen (niet allemaal 

tegelijk aanwezig). 

De vraag naar opvang overstijgt het aanbod. Er komen ook allochtone kinderen. 

Zorgkinderen krijgen voorrang. Opvang niet enkel voor werkende ouders. Tarief is voor 

iedereen op basis van inkomen. 

Filosofie waarbij het kinderdagverblijf uitgaat van het diversiteitsdenken (vertrekken 

vanuit de diversiteit in de samenleving, dus ook vanuit de verschillen in ontwikkeling en 

mogelijkheden) sluit nauw aan bij de visie van inclusie van de SAPH. 

4. Hernieuwing lidmaatschap De Speelvogel  

De Speelvogel was vroeger al lid van de SAPH. De structuur is ondertussen voor groot 

stuk gewijzigd maar de continuïteit van het lidmaatschap van de speelotheek van de 

SAPH staat hier niet ter discussie. 

Fabienne Denys, voorzitster van “De Speelvogel” geeft wat uitleg. 

Spelotheek is door De Stroom en Ubuntu overgenomen. Vroeger vooral voor mensen 

met een beperking. Nu: voor iedereen maar met specifieke aandacht voor specifieke 

doelgroepen. Van 0 tot 99 jaar. Adres: Oudenaardsesteenweg 234 in Kortrijk.  

Men is nog steeds aan het inventariseren en de software op punt aan het zetten. Toch 

zijn er reeds 125 leden. De spelotheek blijft steeds op zoek naar 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Het zit nog in zijn startfase en kan 

nog heel wat richtingen uit. Open op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Op 

donderdagnamiddag kunnen organisaties kennis komen maken met de Speelvogel. Er 

kan in de toekomst ook inclusief ter plaatse gespeeld worden. De ontmoetingsruimte 

biedt daartoe kansen. Straks kan er ook gebruik gemaakt worden van de bar. 

Er is ook een mobiele spelotheek in samenwerking met het OCMW.  

Nog steeds veel vrijwillige medewerkers nodig en dus welkom. 

2 mensen met een beperking helpen de Spelotheek te runnen.  

Nu wordt er nog geen nieuw materiaal gekocht. Lidgeld: 5 euro per jaar voor 

individuele leden, 10 euro voor voorzieningen. Uitleningsprijs: 0,50 euro per uitgeleend 

speelstuk.  

Samenwerking met de Kortrijkse bib is ook een idee voor de toekomst. 

5. Toegankelijke evenementen 2014  
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• Basistoegankelijkheid versus integrale toegankelijkheid  

Alle stedelijke evenementen krijgen een garantie basistoegankelijkheid: 
-  Duidelijke signalisatie en bewegwijzering op en naar het terrein 

-  Overbruggen van hoogteverschillen (met een hellend vlak): vanaf hoogteverschil 

meer dan 2 cm 

-  Rolstoeltoegankelijk sanitair is voorzien (in openbaar gebouw of mobiel toegankelijk 

toilet) 

-  Harde, vlakke en slipvrije ondergrond 

-  Breedte van doorgangs- en toegangswegen is 1,50 m, bij obstakel 0,90 m 

-  Assistentiehonden zijn welkom 

-  Communicatie over basistoegankelijkheid wordt opgenomen binnen de reguliere 

communicatie kanalen 

Team Evenementen staat in voor de basisgarantie, team Communicatie verzorgt de 

communicatie (gebruik logo integrale toegankelijkheid) o.a. in De Stadskrant. 

 
Een tiental grote evenementen worden integraal toegankelijk gemaakt (mee 
bepaald door de doelgroepen): 
-  Basistoegankelijkheid gegarandeerd 

-  Rolstoelpodium of -zone is voorzien (in overleg met de doelgroep). Het grondplan 

van het evenement wordt samen met De Stroom vzw bekeken. 

-  Ringleiding is voorzien voor mensen met een auditieve beperking. 

-  Assistentie is voorzien (Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), halen drankje, bonnetjes, 

...) 

-  Stoelen voorzien zodat zwangere vrouwen, oudere personen of mensen die niet 

goed te been zijn, kunnen zitten. 

-  Voorbehouden parkeerplaatsen voorzien in de nabije omgeving (geclusterd). 

De Stroom vzw staat in voor de integrale toegankelijkheid (opvolging 

rolstoelzone/podium, ringleiding, assistentie, stoelen, ...) in samenwerking met team 

Evenementen (voorzien van voorbehouden parkeerplaatsen). De Stroom garandeert 

inspraak vanuit de doelgroep bij de keuze van de integraal toegankelijke 

evenementen.  

 

Externe organisatoren worden gestimuleerd om ook voorzieningen te treffen maar zij 

moeten daar zelf initiatief toe nemen. In de evenementenfiche die je op de website kan 

raadplegen komt een overzicht van alle hulpmiddelen die bij de stad beschikbaar zijn.  
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De integraal toegankelijke evenementen 

- 6 april: Heule, dorp van de Ronde (Heule)  

- 23 en 24 mei: Beachrugby en -volleybal (Grote Markt) 

- 7 - 8 - 9 juni: Sinksen (centrum stad) 

- 10 en 11 juli: Elf-julifeesten (centrum stad) 

- 17 augustus: Zomercarnavalstoet (centrum stad) 

- WK-voetbal op groot scherm (Schouwburgplein): waarschijnlijk op zondag 22 juni 

voor België - Rusland (18 uur) 

- 2 oktober: Student Welcome  

• Audiodescriptie WK voetbal   

Er wordt overwogen om de matchen van de Rode Duivels op de WB voetbal in juni op 

het Schouwburgplein op groot scherm te projecteren en de stad dacht aan het 

voorzien van audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking. 

Bij audiodescriptie is er een extra commentator die voor de mensen die dat willen via 

een afzonderlijk kanaal vertelt wat er in beeld te zien. Deze commentaar vult dus aan 

wat de voetbalcommentator vertelt. 

Aangezien dat daar een deftig kostenplaatje tegenover staat is het belangrijk om te 

weten of hier interesse voor bestaat. We doen hierbij vooral beroep op de 

blindenorganisaties om hun achterban te raadplegen. Het zou natuurlijk ideaal zijn als 

de VRT daar het initiatief toe zou nemen. Dan kunnen alle kijkers in Vlaanderen daar 

beroep op doen. 

Pijnpunt is hier vaak: hoe geraken mensen met een beperking na de match terug thuis, 

zeker als die match ’s avonds laat is.  

Terloops: de SAPH heeft ook plannen om rond die mobiliteit te werken. Er is de 

bevraging rond mobiliteit in groot Kortrijk, maar we willen ook al verder kijken.  

Met Blue Assist dat dit voorjaar door Vlaanderen gelanceerd wordt, wil Kortrijk deze 

campagne ook opnemen om de bevolking te informeren dat het Blue Assist-icoon een 

hulpvraag inhoudt. Door de stad en groep Ubuntu werd er hiervoor bij “Hart voor 

Handicap” een project ingediend. Sowieso (ook zonder goedkeuring bij Hart voor 

Handicap) willen we vanuit de stad dit label ondersteunen en overweegt Kortrijk om 

een Blue Assist vriendelijke stad te worden.  

6. Korte berichten 

• Afgelasting bijeenkomst AZ Groeninge 
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Op 19 maart zou er in het nieuw auditorium van AZ Groeninge een info-avond door 

gaan over wat het ziekenhuis doet, voorziet voor mensen met een beperking en dit 

zowel bij het toegankelijk maken van het ziekenhuis als bij het formuleren van 

bepaalde procedures om mensen met een beperking beter te kunnen begeleiden. 

Het ziekenhuis vroeg een serieuze vergoeding voor het gebruik van de 

vergaderruimte. Toen we die niet wilden betalen is het ziekenhuis bij het 

stadsbestuur gaan informeren of deze de huur niet voor ons wilde betalen. 

Tegelijk werd de oorspronkelijke bedoeling, de OAR en ons zelf, uitgebreid te 

informeren, fel teruggeschroefd. 

Daarom hebben we dit initiatief opgezegd. We willen wel bij gelegenheid AZ 

Groeninge op één van onze algemene vergaderingen uitnodigen om wat meer 

uitleg te komen geven over wat ze doen naar personen met een beperking toe. 

• Open brief toegankelijkheid 

Naar aanleiding van de verkiezingen lanceerden een aantal organisatie waaronder 

Westkans vzw, West-Vlaams bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, 

een open brief naar de Vlaamse politieke partijen die straks aan de verkiezingen 

deelnemen met de vraag om toegankelijkheid in hun programma in te schrijven en 

het toegankelijkheidsadvies met eindcontrole als concreet werkinstrument naar 

voor te schuiven. 

Wij hebben als adviesraad deze open brief ondertekend. Als de leden van de AV 

dit individueel of als vereniging/organisatie/instelling ook nog willen doen dan 

kunnen ze dit door naar onderstaande link op het internet te gaan: 

https://nl.surveymonkey.com/s/Openbrieftoegankelijkheidgegarandeerd  

• De Nieuwe Lente: toegankelijkheid  

In “De Nieuwe Lente (Heule) werden er flats in de sociale huisvesting en beperkte 

assistentie, volledig verbouwd. Er ontstonden 36 woningen. De SAPH heeft advies 

gegeven rond de verbouwing. Enkele pijnpunten die we na de verbouwingen 

vaststelden zijn nadien besproken geweest met OCMW en Westkans. Het was een 

positieve vergadering. Toen bleek dat het overslaan van een tussentijdse evaluatie 

bij de verbouwingen enkele dingen mis deden lopen. Daar zal uiteindelijk nu nog 

aan gewerkt zal worden.  

Voor op stapel staande projecten van het OCMW zal de SAPH (en Westkans) nog 

nader betrokken worden. 

• Overleg parkeerbeleid 

https://nl.surveymonkey.com/s/Openbrieftoegankelijkheidgegarandeerd
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OAR en SAPH heeft op 24 maart overleg gehad met schepenen Lemaître en De 

Coene over het parkeerbeleid. Zeer positief verlopen. Personen met een 

parkeerkaart voor mindervaliden mogen uiteindelijk toch onbeperkt parkeren op de 

Shop & Go-parkeerplaatsen. Er komen in de volgende maanden heel wat Shop & 

Go-parkeerplaatsen bij (o.a. alle huidige laad- en loszones). 

De stad zou daartegenover niet verder inzetten op extra voorbehouden 

parkeerplaatsen. Wel werd er gevraagd om de bestaande plaatsen daar waar 

nodig te verbeteren. 

Terloops: de voorbehouden parkeerplaatsen binnen de stadsring werden 

ondertussen ook allemaal gescreend. Het rapport is bijna af en wordt daarna ook 

aan het schepencollege bezorgd.. 

• Folder tarieven vervoer 

Er zijn door de overheid nieuwe tarieven vervoer voor personen met beperkte 

mobiliteit vastgelegd.  

• Jaarverslag 2013 

De adviesraad bezorgt haar jaarverslag 2013 aan de leden en publiceert deze ook 

op de website van de stad. 

7. Varia 

• Locatie AV 18 juni 2014 

18 juni: 19.30 u.: Brailleliga, Minister Tacklaan 35, Kortrijk. 

17 september: 19.30 u.: De Stroom, Oudenaardsesteenweg 234, Kortrijk.     

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

- Vraag: Kan er in de stad geen sticker gehangen worden aan de horecazaken 

met toegankelijke toiletten? Misschien moeten we hiervoor contact nemen met 

Toerisme Vlaanderen? 

- Op 2 april a.s. om 19.30 u.: info-avond rond Erfrecht georganiseerd door KVG 

met de SAPH  als partner. Locatie: Muziekcentrum, Conservatoriumplein in 

Kortrijk. De uitnodiging wordt nog eens aan de leden van de AV bezorgd.  

- De Stroom maakt op zondag 6 april “Dorp van de Ronde in Heule” 

toegankelijk.  

- Samen met “Het pallet” (groep Ubuntu) organiseert De Stroom op 24 mei 2 

info-momenten (namiddag- en avond-sessie) met als thema: wat betekenen de 

verkiezingen van 24 mei voor jou?  

Stemcomputer zal ook ter plaatse kunnen uitgetest worden. Meer info bij: 
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info@destroom.be   

Uitgedeelde bijlagen: 

• Flyer Auricula  

• Nieuwe tarieven dienst aangepast vervoer H. Hart 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Anne-Marie en het DB. 

Volgende AV: woensdag 18 juni 2014. Locatie: Brailleliga, Minister Tacklaan 35, Kortrijk. 

 

mailto:info@destroom.be

	VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2014-03-26

