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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2015-06-17 
 

 

Plaats Minder-Validen Vlaanderen, LDC De Vlaskapelle, Hendrik 
Dewildestraat 6, 8501 Bissegem 

Aanwezig  Iemants Chris (SAPH - voorzitter), Detremmerie Marc (SAPH - 
secretaris / Studio Bloema vzw), Marijsse Jeroen (SAPH - 
penningmeester), Viaene Tommy (SAPH - public relations / De 
Stroom vzw), Heytens Anne-Marie (Team Welzijn - Kortrijk), 
Baertsoen Nadine (MS-Liga), Boudewijn Lies (MPI De Kindervriend), 
De Bruyne Marniek (LAK), Decantere Luc (Individueel lid), Declercq 
Jeannine (Ziekenzorg CM), Devillé Mireille (Individueel lid), Dewulf 
Chris (K.V.Z.), Diagre Marianne (Ziekenzorg CM), Glorieux Marie 
(Buso Ter Bruyninge), Haghebaert Freddy (Maatschappij De 
Getrouwe Vrienden), Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), 
Herpoelaert Agnes (K.V.Z.), Lagae Régine (Minder-Validen 
Vlaanderen) + 3 medewerksters, Nachtergaele Marie-Jeanne 
(Brailleliga vzw), Nolf Freddy (L.V.S.W.), Oestlandt Guido (VeBeS 
Kortrijk), Vandoolaeghe Els (MPI De Zonnebloem), Verstichel Geo 
(LAK), Vervaecke Fanny (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Vervaeke Frans (Vebes), Vromant Jo (RA-liga), 
Vulsteker Joyce (MPI De Hoge Kouter), Winters Liselore (De 
Speelvogel), Mia Cattebeke (KOCK  De Hoge Kouter), Van Cluysen 
Loes (Groep Ubuntu), Logghe Liesbet (Tolk).  

Verontschuldigd Amerlynck Koen (SAPH - ondervoorzitter), Bekaert Francis (SOAR), 
Billiet Johnny (Stoma-Ilco), Braeckman Sabrina (Kinderdagverblijf 
Auricula), Bulcaen Tomas (Kabinet schepen De Coene), Buysschaert 
Françoise (Individueel lid), Chambart Pierette (Stoma-Ilco), Colman 
Luc (Den Achtkanter), Debels Rik (Individueel lid), De Coene Philippe 
(Schepen van Welzijn), Decoo Veerle (Mentor vzw), De Praeter Wim 
(De Bolster), Dhuyvetter Raphaël (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Dumon Donaat (Zonnewijzers), Hoirelbeke Estella 
(Ziekenzorg CM), Laverge Jacques (Vereniging Nierpatiënten), Potié 
Chiron (De Stroom vzw), Tessier Sophie (Revalidatiecentrum 
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Overleie), zuster Brigitte (Stoma-Ilco), Van Iseghem Marc (De 
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Vanhoutte Peter (Absoluut 
vzw), Viaene Riet (Individueel lid).  

Afwezig Bekaert Kathleen (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Blauwblomme 
An (V.F.G.), Bossuyt Chris (Individueel lid), Cambien Anne-Marie 
(Auxilia), Deblaere Lien (V.F.G.), Dejagere André (Inclusie 
Vlaanderen), Demeestere Christophe (Similes Zuid-West-
Vlaanderen), Depreytere Carlo (K.V.G.), Derycke Christine (Buso De 
Kouter), Desmet Marc (Individueel lid), Dufraimont Ghislain 
(K.V.L.G.K.), Ferlin Sara (Projecten gebouwen – Kortrijk), Leplae 
Suzanne (K.V.Z.), Leurs Julie (Ado-Icarus Menen), Notebaert 
Marleen (Ado-Icarus), Rodenbach Francis (Individueel lid), 
Rondelaere Gerda (Individueel lid), Tanghe Bert (De Branding, 
dienstverleningscentrum voor PmH), Vandemergel Mevr. (Kornevis), 
Vandemeulebroucke Eline (MPI De Hoge Kouter, ambulante dienst 
KABAS), Vandenborre Vera (V.F.G.), Vander Beken Frank (Vlaamse 
Vereniging Bechterew-patiënten), Vantournhout Geert (K.V.G.), 
Verledens Claire (V.S.O.G. Groeninge), Vyncke Mieke (De Branding), 
Winne Yvan (Revalidatiecentrum Accent).  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 18 maart 2015 

2. Nieuwe service in Kortrijk voor mensen met een auditieve beperking  

3. Een internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking, een dringende 

noodzaak!  

4. Even voorstellen: Mindervaliden Vlaanderen  

5. Campus Kortrijk Weide  

6. Korte berichten 

- Overleg schepen Herrewyn - gratis huisvuilzaken  

- Stand van zaken toegankelijkheid Sint-Annazaal  

- Stand van zaken stationsproject Kortrijk 

- Stand van zaken toegankelijkheid Grote Markt 

- Heraangelegde Heilige Geeststraat, Kortrijk 

- Toelagen van de stad voor de verenigingen 

- Infomoment FOD Sociale Zaken 19 juni 14 u. 

- Medewerkers screening interculturele wandeling gevraagd 

- Theater project Anna Rispoli 

7. Toegankelijke evenementen  

8. Varia:  
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- Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

- Vragen en info vanuit de algemene vergadering  

1. Goedkeuring verslag 18 maart 2015 

Dank voor de gastvrijheid van Minder-Validen Vlaanderen en hun gastvrouw Régine 

Lagae.  

Tolk vandaag is Liesbeth Logghe. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Verslag vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd mits volgende aanvullingen: 

• Kathy Louagie kwam vorige keer spreken over AVIRA autodelen en stond niet op 

de aanwezigenlijst. 

• Luc Decantere stond bij de verontschuldigden maar was aanwezig. 

• Marina Neyts vertegenwoordigt Buso Ter Bruyninge niet meer. 

2. Nieuwe service in Kortrijk voor mensen met een auditieve beperking    

Loes Van Cluysen, agogische begeleider van personen met een beperking bij de 

Groep Ubuntu komt ons vertellen dat de Groep Ubuntu voor personen met een 

auditieve beperking samen gaat werken met CAW Zuidwest-Vlaanderen.  

Vanaf maandag 1 juni 2015 kunnen dove en slechthorende personen iedere eerste 

maandag van de maand vragen stellen in het Onthaal van CAW Zuid-West-

Vlaanderen (Voorstraat 53, Kortrijk). Iedereen die een vraag of probleem heeft rond 

welzijn of op zoek is naar de meest geschikte hulp kan er terecht van 16 u. tot 19 u. 

voor gratis advies in gebarentaal. Op maandag 6 juli en maandag 3 augustus is het 

Onthaal slechts open van 16 u. tot 18 u. Een horende medewerker van CAW en een 

horende medewerker van Groep Ubuntu met kennis van VGT zullen iedere keer 

aanwezig zijn.  

In december wordt deze werking geëvalueerd.  

3. Een internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking, een dringende 

noodzaak!  

Mia Cattebeke, directeur van De Hoge Kouter verdedigt het belang van een internaat 

voor jongeren met een verstandelijke beperking.  

De Hoge Kouter bestaat uit een multifunctioneel centrum (MFC) en een school.  

Het centrum staat in voor zorg: dagopvang, mobiele en ambulante begeleiding en 

mogelijkheid tot verblijf. Nieuw is de organisatie van dagbesteding: jongeren die het 
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moeilijk hebben om schoolse leven continu te volgen kunnen op hun maat een paar 

uur, een dag, … de klas verlaten en aan dagbesteding gaan doen. 

De Hoge kouter heeft ook jongeren die naar school komen maar geen zorg nodig 

hebben. 

De Lage Kouter staat in voor de voorbereiding van de mensen op regulier werk. 

Binnen een samenwerkingsverband tussen een aantal instellingen is er een aanvraag 

ingediend om een internaat te mogen oprichten. 

Er zijn wel internaten binnen het Katholieke net in West-Vlaanderen maar geen in 

Zuid-West-Vlaanderen. Ter Bruyninge heeft een internaat binnen de 

gemeenschapsnet. Tot op heden is het moeilijk om leerlingen over de netten heen 

school te laten lopen en op internaat te laten gaan.  

Uit een studie is gebleken dat er een behoefte is aan een internaat voor het Katholieke 

net in Kortrijk. De jongere mag niet meer los gedacht worden van zijn/haar context. Als 

men naar inclusie wil streven mag men die jonge mensen niet voor jaren wegtrekken 

uit de regio waar ze thuis horen. Ook ouders en grootouders willen hun (klein)kind niet 

weg uit de omgeving. 

Alleen de middelen om te bouwen en de werking te ondersteunen ontbreken nog. 

De uiteenzetting werd heel interactief besproken tussen de leden. En er werd een lans 

gebroken voor samenwerking over de netten heen. 

4. Even voorstellen: Mindervaliden Vlaanderen   

Régine Lagae van Mindervaliden Vlaanderen stelt eerst even het lokaal 

dienstencentrum van Bissegem voor. Dit centrum bestaat uit een rusthuis 

(Biezenheem) en serviceflatjes (Rietveld). Daarnaast zijn er enkele zalen die 

gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. Ook Mindervaliden Vlaanderen gebruikt 

deze voor een aantal van haar activiteiten. 

Mindervaliden Vlaanderen heeft in West-Vlaanderen 4 afdelingen. Eén daarvan is in 

Kortrijk (Bissegem). De vereniging is erkend sinds 1996 en wordt voor een stukje 

gesubsidieerd maar draait vooral op eigen inbreng. 

De vereniging organiseert maandelijks (op een maandagnamiddag) ontspanning. Ook 

uitstappen horen daarbij. 

De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers en 1 deeltijdse beroepskracht (een 

maatschappelijk werkster).  
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Men richt zich op mensen met een fysische beperking. Leeftijd speelt geen rol maar 

jongere mensen horen op dit moment niet tot het bereikte publiek. 

Het vervoer van de mensen heen en weer is soms een probleem. Het busvervoer H. 

Hart is zeer duur. 

5. Campus Kortrijk Weide   

De planning van Campus Kortrijk Weide is volop bezig. Tranzit (de jongerenwerking 

van de stad), de fuifzaal, het nieuwe zwembad, het stadspark, het 

evenementenplein/de parking en het gebouw voor volwassenenonderwijs (CVO) 

komen allemaal op één groot terrein. Tranzit bestaat al een eindje. Met de bouw van 

het gebouw voor het CVO is men gestart. Aan de andere plannen wordt nog gewerkt.  

Op vrijdag 3 juli om 13 uur hebben we een overlegmoment met de stad over de 

realisatie en onze bekommernis voor de toegankelijkheid van dit alles. Kandidaten uit 

de adviesraad om mee te overleggen mogen zich nog melden bij Anne-Marie. 

Jeroen bracht de vergadering tot actie. Hij stelde dat Kortrijk in 2020 de Award van 

meest toegankelijke Stad van Europa wint mede doordat het nieuwe zwembad zo 

fantastisch toegankelijk is. Hij vroeg aan de vergadering waarom dat zwembad volgens 

haar zo speciaal is. 

Uit de brainstorming kwam een hele lijst ideeën tot stand. Deze worden in een advies 

gegoten.  

Voor Kortrijk Weide (algemeen) is nog belangrijk: 

• Parkeerfaciliteiten zo dicht mogelijk bij ingang CVO, zwembad, fuifzaal voor 

minder mobiele personen 

• Voldoende toegankelijke parking/evenementenplein aangezien men van plan is 

de kasseistenen die er nu liggen te recupereren. Er wordt ook gebruik gemaakt 

van vlotter begaanbare/berijdbare stenen. 

• Voldoende mogelijkheid te voorzien voor rolstoelgebruikers om plaats te nemen 

aan de vaste tafels (met bijhorende vaste banken) die op diverse plaatsen op de 

site zullen geplaatst worden. 

Bepaalde aspecten worden straks in het Kortrijkse zwembad en niet in het nieuw te 

bouwen Zwevegemse zwembad voorzien en omgekeerd. Er werd bijv. al gesproken 

over 50 m-banen in Kortrijk, duikclubs in Zwevegem, mogelijkheden tot het wat 

‘levendiger’ zwemmen in Kortrijk en ‘rustig’ zwemmen in Zwevegem. Het zal dan ook 
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voor de Kortrijkse burgers belangrijk zijn dat ook dat zwembad toegankelijk is. Hopelijk 

wordt er daar ook voldoende aandacht gegeven aan toegankelijkheid? 

6. Korte berichten 

• Overleg schepen Herrewyn - gratis huisvuilzaken  

Mensen uit Kortrijk met blijvende incontinentie of met een stoma  hebben jaarlijks recht 

op 30 gratis huisvuilzakken. Heel wat onder hen kregen deze in 2014 niet. De 

verklaring ligt deels in het gewijzigde systeem waarbij de personen in kwestie die nu 

zelf moeten opvragen. De stad stuurde op onze vraag in de voorbije maanden naar 

alle mogelijke betrokken organisaties een brief om de procedure nog eens bekend te 

maken. Het dagelijks bestuur vraagt dat de organisaties in hun publicaties voor de 

Kortrijkse leden die hiermee te maken hebben daar ook nog eens aandacht voor 

zouden hebben.  

De info is niet meer terug te vinden op de nieuwe website van de stad onder de oude 

link, maar wel onder: http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken. 

• Stand van zaken toegankelijkheid Sint-Annazaal  

We stuurden in januari aan de schepen en de OCMW-architecte opmerkingen door 

over de toegankelijkheid en de veiligheid voor personen met een visuele beperking van 

de Sint-Annazaal in het Begijnhof.  

Ondertussen zijn er picto’s aangebracht en staat er buiten een krijtbord om de weg te 

wijzen naar de lift. Aan de buitenzijde van de lift werd ook een meer toegankelijke knop 

geplaatst. 

Het OCMW heeft ook witte pijlen op de glazen inkomdeur laten aanbrengen om meer 

contrast te krijgen, dit nadat er iemand frontaal tegenliep en een hersenschudding 

opliep. 

Een ander adviespunt (contrast tussen de inkomtreden) zat bij het laatste contact nog 

in de werklijst van de architecte. Alles heeft heel veel tijd nodig, maar er is vooruitgang. 

• Stand van zaken stationsproject Kortrijk 

Er is een infopunt stationsproject geopend in de Stationsstraat 13 in Kortrijk. Er is een 

hoge trede om binnen te komen. De verantwoordelijken beloofden te zoeken naar een 

oplossing om het infopunt toegankelijk te maken. Ondertussen is men daarin geslaagd. 

Op het openingsweekend hadden ze speciale begeleiding voorzien voor personen met 

een handicap om bij de rondleiding te helpen bij obstakels in de huidige 

http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken
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stationsomgeving. 

• Stand van zaken toegankelijkheid Grote Markt 

Na intensief overleg komt er voor blinde en slechtziende personen over de hele Grote 

Markt langs de wandelroute verst van de handelszaken (terrassen horeca) een gidslijn 

van 40 cm. Van contrasterende kleuren kan spijtig genoeg geen sprake zijn.  

De oude gidslijn blijft liggen maar geeft nu de grens van de terrassen aan.  

Dat ziet er toch al heel wat beter uit dan wat er eerst gepland was. 

• Heraangelegde Heilige Geeststraat, Kortrijk 

Op de vergadering worden enkele foto’s van de vernieuwde straat getoond.  

De voetpaden zijn in de mate van de beperkte mogelijkheden iets breder geworden en 

er zijn minder hindernissen op deze voetpaden. 

Men heeft van die smalle straat geen woonerf gemaakt alhoewel ons dit nog handiger 

had geleken. Toen de adviesraad in dit dossier betrokken werd waren de plannen 

echter al te ver gevorderd.  

• Toelagen van de stad voor de verenigingen 

De meeste verenigingen hadden hun lesje goed geleerd en hebben op onze vraag hun 

documenten goed ingevuld zodat de toelageberekening vlot verliep. Anne-Marie heeft 

toch enkele dossiers moeten terugsturen om te laten aanvullen.  

Enkele verenigingen hebben dit jaar geen of niet tijdig hun documenten opgevraagd of 

ingediend wat er voor zorgt dat er dit jaar wat meer te verdelen viel voor de 

overblijvende verenigingen.   

De cijfers zijn naar het College van Burgemeester en Schepenen en bij goedkeuring 

worden de toelagen uitbetaald. 

• Infomoment FOD Sociale Zaken 19 juni 14 u. 

De bijeenkomst van 20 maart kon niet doorgaan wegens ziekte van de spreekster. Wie 

nu nog wil deelnemen, meldt best nog op de vergadering aan Anne-Marie Heytens. 

Locatie: dakterras van het stadhuis. 

• Medewerkers screening interculturele wandeling gevraagd 

Op 6 juli om 13.30 u. gaan we op vraag van de stad een interculturele wandeling 

screenen. Wie hieraan wil meewerken meldt dit aan Anne-Marie. 
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We vertrekken op de Veemarkt aan Parkeertoren C.  

• Theater project Anna Rispoli 

De Italiaanse kunstenares Anna Rispoli werkt aan een theater show over de Leie en 

Kortrijk. Ze wil de voorstelling op een boot maken! De boot vaart door Kortrijk en het 

publiek kijkt door de ramen naar buiten. Op de kade gebeuren allerlei acties, door 

figuranten. Daarvoor zoekt ze Kortrijkse bewoners of organisaties die willen 

meewerken, ouderen, jongeren, personen met migratieachtergrond, personen met een 

beperking,… 

Het is niet moeilijk en het wordt leuk! Vrienden, buren of familie zijn ook welkom! 

De repetities in kleine groepjes gaan door eind augustus. Op 5 september is de grote 

repetitie en op 12, 13, 19, 20 september zijn de shows gepland. 

Als iemand interesse heeft, naam doorgeven aan Catherine.Dupont@kortrijk.be ofwel 

rechtstreeks contact opnemen met de persoon van de organisatie: Karen Verlinden 

karen@hiros.be (0479/41 51 57). 

7. Toegankelijke evenementen  

Liselore Winters brengt in detail een overzicht van de evenementen die dit jaar 

(integraal) toegankelijk gemaakt worden. 

Hierbij ook nog even het verschil tussen wat we basistoegankelijkheid en integrale 

toegankelijkheid noemen:  

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 (keuze 

mailto:karen@hiros.be
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ervan gebeurt met inspraak van de doelgroepen: de cultimixers): 
-  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). 

8. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

23 september: De Hoge Kouter, Bad Godesberglaan 21, 8500 KORTRIJK 

18 november: wie de algemene vergadering wil ontvangen mag zich altijd melden.  

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering  

- Tijdens de werken op Campus Kortrijk Weide is de parking Appel niet meer 

beschikbaar. In de plaats daarvan komt er een voorlopige parking aan de 

Havenkaai aan de Leie (aan de andere kant van de Westelijke Ringbrug: de 

Ronde van Vlaanderenbrug). Voor personen met een parkeerkaart worden er 4 

plaatsen voorzien in de Meersstraat. 

- LAK organiseert op 11 juli om 16 uur aan de Broelkaai een optreden voor 

personen met een beperking. Hoofdattractie: Sam Goris. Nadien is er 

goudenspoorworp waaraan prijzen verbonden zijn. Er wordt een zone voor 

mensen met een beperking voorzien. Het is de bedoeling van dit jaarlijks te 

hernemen. Iedereen is welkom. Gratis toegang. Het evenement sluit tijdig af om 

niet in concurrentie te komen met de festiviteten op de Grote Markt. 

Er werd geen medewerking van De Stroom gevraagd om het evenement 

toegankelijk te maken omdat het initiatief te laat genomen werd. 

- Ter Bruyninge krijgt een volledige nieuwbouw en start met extra auti-werking.   

 

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

Volgende AV: woensdag 23 september 2015. Locatie: De Hoge Kouter, Bad 

Godesberglaan 21, Kortrijk 
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