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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2014-06-18 
 

 

Plaats Brailleliga, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Chris Iemants (voorzitter SAPH), Koen Amerlynck (ondervoorzitter, 
SAPH), Marc Detremmerie (secretaris SAPH/Studio Bloema), Tommy 
Viaene (De Stroom vzw), Jeroen Marijsse (penningmeester SAPH), 
Philippe De Coene (schepen van Welzijn), Anne-Marie Heytens 
(welzijn, stad Kortrijk), Tomas Bulcaen (kabinet van de schepen), 
Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga), Deborah Masson 
(Brailleliga), Regine Lagae (Mindervaliden Vlaanderen), de heer en 
mevr. Michiel Vandamme (VeBeS Kortrijk), Donaat Dumon 
(Zonnewijzers), Zuster Brigitte (Stoma Ilco), Peter Vanhoutte 
(Absoluut), Nadine Baertsoen (MS-liga), Freddy Haghebaert 
(Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Rafaël Dhuyvetter 
(Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Marc Van Iseghem (De 
Haerneclub), Fanny Vervaecke (De Haerneclub), Freddy Nolf 
(LVSW), Chris De Wulf (KVZ), Joyce Vulsteker (MPI Hoge Kouter), 
Wim De Praeter (De Bolster), Pascal Hauspie (Den Achtkanter), Luc 
Colman (Den Achtkanter), Natascha Herman (Instituut De 
Pottelberg), Luc Decantere (expert- ind. lid), Riet Viaene (individueel 
lid), Sabine Detremmerie, 3 studenten HOWEST, Liesbeth Logghe 
(tolk VGT).  

Verontschuldigd Jacques Laverge (Vereniging Nierpatiënten), Agnes Vanhoutte (KVZ), 
Carlos Depreytere (KVG), Francis Bekaert (OAR), Christian 
Debrabandere (MS Liga), Jo Vromant (RA-Liga regio Kortrijk), Sabina 
Braeckman (kinderdagverblijf Auricula), Joke Tanghe (CM – 
Ziekenzorg), Lien Deblaere (VFG), Toon Coorevits (Groep Ubuntu), 
Francis Decrocq (Similes Zuid West-Vlaanderen), Chris 
Debrabandere (MS-liga), Rudy De Coene (Revalidatiecentrum 
Overleie), Gerry Guldentops (individueel), Rik Debels (individueel lid).  

Afwezig Fabienne Denys (De Speelvogel), Marie Glorieux (BUSO Ter 
Bruyninge), Julie Leurs (Ado-Icarus Menen), Kathleen Bekaert 
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(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), Francis Rodenbach 
(individueel), Gerda Rondelaere (individueel), Françoise Buysschaert 
(individueel lid), Marc Desmet (individueel). 

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 26 maart 2014 

2. Voorstelling proefproject ‘Gewoon Bijzonder’; digitale inleefgame ‘leven met een 

beperking’ (studenten HOWEST) 

3. Voorstelling rollatortreffen Kortrijk  

4. Project Blue Assist  

5. Toelages verenigingen SAPH 

6. 100 jaar ‘De Getrouwe Vrienden’ 

7. Terugkoppeling ervaringen m.b.t. de toegankelijkheid van de stembureaus, 

Paasfoor, Sinksenfeesten 

8. Meldingen toegankelijkheid 

9. Onderzoek Mobiliteit, onderzoek Vives 

10. @llemaal digitaal  

11. Korte berichten  

• Label “Toegankelijke horecazaken” 

• Rapport parkeren pmh in Kortrijk 

• Avond rond “Erfrecht” 

• Bezoek SAPH aan het Begijnhof 

• Advies: voorbehouden parkeerplaatsen pmh “De Nieuwe Lente” 

• Audiodiscriptie KVK 

• Incontinentiepremie 

• Aankoop defibrilatoren 

12. Varia  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

1. Goedkeuring verslag 26 maart 2014 
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Dank voor de gastvrijheid aan onze gastvrouwen Marie-Jeanne Nachtergaele en 

Deborah Masson.  

Verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Voorstelling proefproject ‘Gewoon Bijzonder’; digitale inleefgame ‘leven met een 

beperking’ (studenten HOWEST)  

Studenten HOWEST: richting digitalisering maakten in samenspraak met Mentor een 

spel “Gewoon Bijzonder” voor leerlingen middelbaar onderwijs. Het werd een 

inleefgame rond “Leven met een beperking”.  

In het spel is het de bedoeling dat de speler met mensen met een beperking in 

bepaalde situaties omgaat en voor zichzelf uitmaakt hoe hij best op die situatie ingaat. 

Hij heeft telkens enkele keuzes. Voor elke beslissing krijgt de speler punten die positief 

of negatief kunnen zijn. Het komt er op aan van zo veel mogelijk punten te behalen. Je 

kan ook ‘badges’ winnen voor goed uitgevoerde handelingen en deze kan je delen met 

je vrienden via de sociale media. Bij iedere badge wordt commentaar gegeven op de 

manier waarop de speler zijn probleem aanpakt. 

Het delen van de badges met de ‘vrienden’ op de sociale media moet de weg openen 

naar het verspreiden van het spel onder zoveel mogelijk mensen. 

Het spel is gebaseerd op een bestaand niet professioneel bordspel. Er zit potentieel in 

maar moet nog verder uitgewerkt worden. 

Het is zeker belangrijk dat dit spel goed begeleid wordt. Eventueel ook in 

schoolverband. 

3. Voorstelling rollatortreffen Kortrijk 

Sabine Detremmerie komt het initiatief toelichten. 

De OCMW-dienstencentra willen op de auto-loze/luwe zondag 21 september om 15 

uur een actie opzetten rond het gebruik van de rollator. Dit past binnen de maand van 

de mobiliteit.  

Met zoveel mogelijk mensen willen we een parcours van het Louis Robbeplein via de 

Rijselsestraat naar de Grote Markt afstappen (ongeveer 250 m). 

De deelnemers worden met aangepaste busjes van en naar het WZC St.-Jozef (meer 

parkeermogelijkheid) gebracht (verzameling vanaf 14 u.). Wie van thuis uit wil vervoerd 

worden kan dit aanvragen.  

Naast de wandeltocht wordt ook voorzien in informatie over rollators, juist afstellen van 
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de verplaatsingsmiddelen, bloeddrukmeting van de deelnemers, een hapje en een 

drankje voor de deelnemers, … 

De actie moet mensen die bang zijn om met de rollator naar buiten te komen dat 

duwtje in de rug geven, hen actief laten bewegen, het taboe rond de rollator 

doorbreken, sociaal contact bevorderen, de (on)toegankelijkheid van de binnenstad 

aantonen, ... 

Inschrijvingen bij Kelly Nuyttens: 056 24 42 02 of kelly.nuyttens@ocmwkortrijk.be. Zo 

kan ze het vervoer beter organiseren.   

P.S. De organisatie voorziet een prijs voor de vereniging, instelling, … die meest 

mensen met een rollator op die dag op de been brengt. 

4.  Project Blue Assist 

Op 23 juni 2014 om 19u00 gaat er in het dakcafé van het stadhuis van Kortrijk een 

infoavond door rond het project Blue Assist. Het richt zich tot alle geïnteresseerden, 

kandidaat gebruikers en hun omgeving, mensen die met openbaar vervoer bezig zijn, 

baliemedewerkers in stadhuis of andere diensten of ondernemingen, …  

Het is de bedoeling van dit project zo breed mogelijk te lanceren want dan pas heeft 

het kans op slagen. Daarvoor moeten zoveel mogelijk mensen het project leren 

kennen. 

De echte lancering wordt voorzien in september - oktober 2014. 

Kortrijk is bij de eerste steden van het land die met dit project gaat werken. 

5. Toelages verenigingen SAPH  

De toelages zijn berekend en door het schepencollege goedgekeurd. Binnenkort krijgt 

elke vereniging een brief waarin het bedrag van de toelage zal staan en een tijdje later 

komt dan de uitbetaling.  

Voor sommige verenigingen hadden we veel werk om de toelages te berekenen. 

Dossiers moeten correcter, vollediger ingevuld zijn. Het is niet de bedoeling van alle 

documenten mee te geven en ons dan het werk te laten doen. Volgend jaar is niet 

goed ingevuld gelijk aan hoogstens een forfaitaire toelage. 

Anne-Marie is vooraf steeds ter beschikking om de verenigingen de nodige hulp te 

geven bij het invullen van de aanvraag. 

6. 100 jaar ‘De Getrouwe Vrienden’ 

mailto:kelly.nuyttens@ocmwkortrijk.be
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De voorzitter wenst “De Getrouwe Vrienden” proficiat met hun 100-jarig bestaan en 

leest de speech voor van de voorzitter van de vereniging die voorgelezen werd bij hun 

ontvangst op het stadhuis n.a.v. hun 100-jarig bestaan.  

Een 100-tal personen waren aanwezig op het feest. Er is nog niks verschenen in de 

pers wat wel spijtig is. 

7. Terugkoppeling ervaringen m.b.t. de toegankelijkheid  

• Stembureaus 

De stembeurtgang in Kortrijk was organisatorisch geen onverdeeld succes. Schepen De 
Coene en het schepencollege waren er niet gelukkig mee. Ook de SAPH heeft een 
aantal bedenkingen en aanbevelingen. Deze zetten we op papier en bezorgen we aan 
de verantwoordelijke schepen. Enkele bedenkingen: 
- concentratie van stemlokalen was niet goed, 
- lichtkrant met info buiten aan de ingang voorzien, 
- zware toegangsdeuren blijven beter open staan, 
- stoelen voorzien zodat ouderen, zwangere vrouwen en anderen kunnen zitten indien 

er lange wachttijden zijn, 
- gangen moeten voldoende breed zijn (minstens 1,5 m), 
- voldoende voorbehouden parkeerplaatsen voorzien dicht bij de ingang (bijv. afstand 

parking Lange Munte tot stemlokaal is nog te groot), 
- graag locaties van de stembureaus dichter bij de burger, 
- stemlokalen dicht bij de centrale ingang, 
- positief: bredere stemhokjes, 
- goeie optie voor ouderen: stemlokalen in de woonzorgcentra (was bijv. zo in St.-

Jozefsrustoord, Condédreef), 
- positief: probleemloze assistentie in stemhokjes voor wie het nodig had, 
- graag gebouwen met een drempelloze toegang of met een kleine oprijhelling, 
- pro-actief een potlood aanbieden voor wie gemakkelijker op die manier schermen 

aanraakt, 
- vooraf advies aan de SAPH vragen en locaties laten screenen. 

• Paasfoor 

We werden gevraagd om volgend jaar met de mensen van de Paasfoor een overleg te 

houden over evt. vragen  rond toegankelijkheid. Indien er leden van de AV 

bedenkingen of suggesties hebben dan mogen die steeds via Anne-Marie aan het 

dagelijks bestuur van de SAPH doorgespeeld worden. 

• Sinksenfeesten 

Doordat de standen van de Rommelmarkt nu nog slechts langs 1 kant in de straten 

doorgaat is er meer ruimte voor de voetgangers wat een serieuze verbetering 
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tegenover vroeger is. Er wordt nu wel een grotere oppervlakte bespeeld. 

8. Meldingen toegankelijkheid (inbreng schepen De Coene) 

• In een vorm van overleg kan er iets bereikt worden. Vragen / problemen / 

suggesties omtrent toegankelijkheid kunnen ook aangebracht worden via het gratis 

telefoonnummer 1777 of e-mail  1777@kortrijk.be. Als er vele meldingen komen 

rond eenzelfde thema dan weegt dat soms meer door op de stadsdiensten.  

• AZ Groeninge vraagt om klankbord van gebruikers (patiënten, bezoekers, familie 

van patiënten, …) van de kliniek. Wij hadden als adviesraad (SAPH en OAR) 

reeds een aantal keren overleg met het ziekenhuis (laatste keer op 17/10/2014 

met Jo Dendauw en Petra Archie). Het overleg viel terug stil alhoewel we nog een  

lijst met pijnpunten hebben die we hen willen voorleggen. Een nieuw overleg is 

wenselijk. 

• Terrasreglement: we zijn vroeger betrokken geweest als partner bij de opmaak van 

het terrasreglement, maar het reglement wordt niet meer goed toegepast. Graag 

wat meer respect: reclameborden, geleidelijnen. Idem voor winkelwandelstraten. 

Er komt een overleg met schepen Wout Maddens die hiervoor bevoegd is. 

Schepen De Coene steunt ons hierin.  

9. Onderzoek Mobiliteit, onderzoek Vives (inbreng schepen De Coene) 

Onderzoek van 2013 is zo goed als af. Eindrapport in de opmaak: er bestaan 

voorzieningen, maar er is een gebrek aan communicatie er rond. Later wordt dit in één 

van de volgende AV’s hernomen.  

10. @llemaal digitaal (inbreng schepen De Coene) 

Onderzoek naar behoeften is afgerond. Bijzondere aandacht zal gaan naar 

doelgroepen. 

Start van de cursussen vanaf september 2014 en deze zullen lopen gedurende de rest 

van de legislatuur. In kleine groepjes zal er gewerkt worden.  

2 niveaus worden voorzien: “Starten op het internet”: €20,00 (€10,00 verlaagd tarief*) 

en “Sterker op het internet”: €12,00 (€6,00 verlaagd tarief*). 

* Verlaagd tarief krijg je als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming OCMW 

(Omnio-statuut). Eventueel kan er nog een lager tarief toegekend worden. 

De cursussen worden zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd (bijv. in iedere 

wijk van Kortrijk). 

mailto:1777@kortrijk.be
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Nieuwe website: www.kortrijk.be/allemaaldigitaal.   

11. Korte berichten 

• Label “Toegankelijkheid Horecazaken” 

Op de vorige AV werd de vraag gesteld rond een mogelijk label ‘toegankelijkheid 

horecazaken’ in Kortrijk. Dit is een onhaalbare opdracht voor de SAPH.  

Aan de kust is er met Toerisme Vlaanderen een onderzoek geweest naar 

toegankelijkheid horeca. Idem voor horeca in de omgeving van Ieper n.a.v. herdenking 

WOI. 

Het is momenteel nog niet duidelijk of Westkans of het Provinciaal Steunpunt 

Toegankelijkheid het onderzoek kan uitbreiden naar andere steden en/of gemeenten in 

West-Vlaanderen omdat het zo een intensief en duur werk is.  

Misschien moeten we beginnen met in Kortrijk nieuwe horeca-zaken mee te nemen in 

de ‘toegankelijkheidsgedachte’. 

Michiel Vandamme zegt dat er een restaurantgids voor personen met diabetes in 

Vlaanderen op de markt is. Hij kijkt na hoe dit tot stand gekomen is. Misschien halen 

we daar ideeën uit. 

• Rapport parkeren pmh in Kortrijk 

Het rapport m.b.t. de voorbehouden parkeerplaatsen binnen de stadsring is af en wordt 

na ‘fine-tuning’ aan het schepencollege bezorgd. 

Eerste grote conclusies:  

- signalisatie op de grond niet meer zo duidelijk  

- spreiding parkeervakken niet altijd zo goed  

- grootte parkeervakken voldoet vaak niet aan de normen  

- bereikbaarheid parkeervakken (bijv. vanop de stoep) is ook soms moeilijk.  

Positief: stad doet toch wel heel wat voor de toegankelijkheid. 

• Avond rond “Erfrecht” georganiseerd door KVG in samenwerking met SAPH 

Er waren een 50-tal aanwezigen, vooral mensen uit voorzieningen en ouders van 
kinderen met verstandelijke handicap. Weinig mensen met link naar SAPH.  

Was heel interessant.  

Voor herhaling vatbaar. 

• Bezoek SAPH aan het Begijnhof 

http://www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
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Enkele leden van de SAPH, Francine Vanneste, architecte van OCMW, Sara Ferlin, 
architecte van de stad en Bart Vermandere van Westkans gingen op bezoek. 

Het Begijnhof wordt gefaseerd verder gerenoveerd, gespreid over 5 jaar. De 
toegankelijkheid blijft gewaarborgd. In bepaalde fases zal dit langs de achterkant van 
het Begijnhof moeten gebeuren. Signalisatie ter plaatse zal nodig zijn. Ook via andere 
kanalen (Stadskrant, website, …) zal dit gecommuniceerd worden.  

Een (3D-)plan van de locatie aan de ingang zou handig zijn. 

De voorzieningen voor de St.-Annazaal (belevingscentrum) zien er goed uit; zowel 
voor de toegankelijkheid van het gebouw als naar het mee kunnen beleven van de 
tentoonstelling.  

De SAPH stelt nog een screening van de St.-Annazaal voor bij de opening ervan.  

Opening in weekend 4 en 5 juli a.s. 

Vraag van de leden: is er een permanente ringleiding voorzien gezien er 
vergaderingen, concerten, enz. zouden georganiseerd worden? Zo niet, is dat nog 
mogelijk? 

Sanitair in St.-Annazaal zal publiek toegankelijk zijn tijdens de openingsuren. 

• Advies: voorbehouden parkeerplaatsen pmh “De Nieuwe Lente” 

We ontvingen het verslag van ons advies m.b.t. parkeerplaatsen aan “De Nieuwe 
Lente” voor zowel langs de straatkant als langs de achterkant van het gebouw. 
Suggestie: parkeren langs kant van dienstencentrum in de straat: 4 à 6 plaatsen.   

Voor de voorbehouden parkeervakken aan het einde van de straat wordt voorgesteld 
om het verkeersbord duidelijker zichtbaar op te stellen. 

Ons voorstel voor de parking bewoners (achterkant) wordt op plan gezet en na overleg 
met preventieadviseur in functie van de brandweg komt er een voorstel.  

• Audiodescriptie op KVK 

Gebruik door KVK? Uit contact met Intro blijkt deftig kostenplaatje voor eerste jaar 
(10 000 euro). AA Gent, Club Brugge, Anderlecht, KV Oostende werken bij de 
competitie met dit systeem maar er was dan ook echt interesse vanuit een groep 
trouwe supporters. Willen de betrokken verenigingen bij hun achterban eens navragen 
of er daarvoor interesse zou zijn in Kortrijk. De investering is beter te motiveren als er 
voldoende geïnteresseerden zijn.  

Moet KVK dat dan zelf bekostigen of is er daar budget voor te vinden bij de stad? 
Misschien kan er hier voor de opstart gebruik gemaakt worden van de projectsubsidie 
Toegankelijk Kortrijk. 

• Incontinentietoelage 

De gemeenteraad keurde in april de verdere gratis bedeling van 30 huisvuilzakken per 
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jaar goed voor degenen die er recht op hebben (mensen met incontinentie en stoma). 
De groep rechthebbenden is groter geworden en de bedelingsprocedure is ook 
gewijzigd. 

Hopelijk bereikt de informatie de betrokkenen. 

Meer informatie kan men vinden op volgende link: 
http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/reglement_gratis_huisvuilzakken_incontinentie_sto
ma.pdf.  

http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken (klik op aanvraagformulier en dan kom je op 
het formulier) 

• Aankoop defibrillatoren   

De stad kocht 40 defibrillatoren aan. Ze worden vooral in 
overheidsgebouwen opgehangen. Opleiding voor gebruik wordt 
voorzien: eerst voor stadspersoneel en mensen die in die ruimten 
werken. Later voor andere geïnteresseerden. 

Er bestaat een app waarop je kunt vinden waar defibrillatoren te vinden zijn. 

12. Varia 

• Locatie volgende AV’s 

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

19 november: 19.30 u.: ADO Icarus in het Buurthuis van de Lange Munte, Kortrijk.     

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

- In Heule wordt er bij de De Haerneclub in het najaar een gebarentalencursus 

georganiseerd. Inschrijven via FEVLADO. 

- De volgende AV valt in de week van de Special Olympics. Het programma zit 

ongeveer in mekaar. Er zijn voldoende gastgezinnen waarvoor dank aan alle 

betrokkenen. 

Te raadplegen linken: 

• Link m.b.t. “@llemaal digitaal”: www.kortrijk.be/allemaaldigitaal 

• Linken m.b.t. incontinentiepremie: 
http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/reglement_gratis_huisvuilzakken_incontinentie

_stoma.pdf 
 http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken 

 

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

Volgende AV: woensdag 17 september om 19.30 u. Locatie: De Stroom, 

http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/reglement_gratis_huisvuilzakken_incontinentie_stoma.pdf
http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/reglement_gratis_huisvuilzakken_incontinentie_stoma.pdf
http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken
http://www.kortrijk.be/allemaaldigitaal
http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/reglement_gratis_huisvuilzakken_incontinentie_stoma.pdf
http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/reglement_gratis_huisvuilzakken_incontinentie_stoma.pdf
http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken
http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken
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Oudenaardsesteenweg 234, Kortrijk.  
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