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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2015-03-18 
 

 

Plaats MFC Zonnebloem, Steenstraat 14, 8501 Heule   

Aanwezig  Iemants Chris (SAPH - voorzitter), Amerlynck Koen (SAPH - 
ondervoorzitter), Detremmerie Marc (SAPH - secretaris / Studio 
Bloema vzw), Viaene Tommy (SAPH - public relations / De Stroom 
vzw), Heytens Anne-Marie (Team Welzijn - Kortrijk), Vandoolaeghe 
Els (MPI De Zonnebloem), Vanhoutte Peter (Absoluut vzw), Masson 
Deborah (Brailleliga vzw), Van Iseghem Marc (De Haerneclub vzw 
Zuid-West-Vlaanderen), Vervaecke Fanny (De Haerneclub vzw Zuid-
West-Vlaanderen), Potié Chiron (De Stroom vzw), Coorevits Toon 
(Groep Ubuntu), Viaene Riet (Individueel lid), Braeckman Sabrina 
(Kinderdagverblijf Auricula), De Bruyne Marniek (LAK), Verstichel 
Geo (LAK), Nolf Freddy (L.V.S.W.), Haghebaert Freddy 
(Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Lagae Régine (Minder-
Validen Vlaanderen), Vulsteker Joyce (MPI De Hoge Kouter), Demets 
Olivier (MPI De Kindervriend), Baertsoen Nadine (MS-Liga), 
Chambart Pierette (Stoma-Ilco), zuster Brigitte (Stoma-Ilco), 
Oestlandt Guido (VeBeS Kortrijk), Vervaeke Frans (Vebes), 
Hoirelbeke Estella (Ziekenzorg CM), Dumon Donaat (Zonnewijzers), 
Caron Ermien (studente), Vanneste Anouk (studente), Gremonprez 
Jill (studente), Vanneste Sahin (studente), De Leersnijder Nikita 
(student), Depovere Bram (student), Deman Charlotte (studente), 
Vanrobaeys Julie (studente), Logghe Liesbet (Tolk), Evelien (Tolk-
stagiaire).  

Verontschuldigd Marijsse Jeroen (SAPH - penningmeester), Nachtergaele Marie-
Jeanne (Brailleliga vzw), Glorieux Marie (Buso Ter Bruyninge), De 
Praeter Wim (De Bolster), Colman Luc (Den Achtkanter), Winters 
Lore (De Speelvogel), Debels Rik (Individueel lid), Decantere Luc 
(Individueel lid), Rodenbach Francis (Individueel lid), Bulcaen Tomas 
(Kabinet schepen De Coene), Vantournhout Geert (K.V.G.), Dewulf 
Chris (K.V.Z.), Decoo Veerle (Mentor vzw), Ferlin Sara (Projecten 
gebouwen – Kortrijk), Lamote Anne-Marie (RA-Liga), Vromant Jo 



 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 94 | 0473 86 28 17 

(RA-liga), Tessier Sophie (Revalidatiecentrum Overleie), De Coene 
Philippe (Schepen van Welzijn), Billiet Johnny (Stoma-Ilco), Laverge 
Jacques (Vereniging Nierpatiënten), Deblaere Lien (V.F.G.), Tanghe 
Joke (Ziekenzorg CM), Debaenst Christine (Zonnewijzers).   

Afwezig Bekaert Francis (OAR), Bekaert Kathleen (Vlaamse Vereniging voor 
Autisme), Bossuyt Chris (Individueel lid), Buysschaert Françoise 
(Individueel lid), Cambien Anne-Marie (Auxilia), Dejagere André 
(Inclusie Vlaanderen), Demeestere Christophe (Similes Zuid-West-
Vlaanderen), Derycke Christine (Buso De Kouter), Desmet Marc 
(Individueel lid), Devillé Mireille, Dufraimont Ghislain (K.V.L.G.K.), 
Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), Leurs Julie (Ado-Icarus 
Menen), Neyts Marina (Buso Ter Bruyninge), Notebaert Marleen 
(Ado-Icarus), Rondelaere Gerda (Individueel lid), Tanghe Bert (De 
Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Vandemergel Mevr. 
(Kornevis), Vander Beken Frank (Vlaamse Vereniging Bechterew-
patiënten), Verledens Claire (V.S.O.G. Groeninge), Vyncke Mieke (De 
Branding), Winne Yvan (Revalidatiecentrum Accent).  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 21 januari 2015 

2. (Integraal) toegankelijke evenementen 2015 

3. Voorstelling Avira  

4. Project toegankelijke handelszaken in Kortrijk  

5. Voorstelling MFC De Zonnebloem  

6. Korte berichten 

• Jaarverslag 2014  

• Verslag overleg AZ Groeninge  

• Screening 10 000 stappen  

• Tarieven maaltijden aan huis (OCMW)  

• Blue Assist 

• Jumbo Run 

• Infomoment FOD Sociale Zekerheid - 20 maart 

• Dag tegen racisme en discriminatie in Kortrijk - 20 maart 

7. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering  

1. Goedkeuring verslag 21 januari 2015 
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Dank voor de gastvrijheid aan onze gastvrouw Els Vandoolaeghe. 

Welkom aan Estella Hoirelbeke (Ziekenzorg CM) en Frans Vervaeke (Vebes) die er 

voor de eerste keer bij zijn. Ook welkom aan Kathy Louagie en 8 studenten van 

Howest die een presentatie komen brengen.  

Tolk vandaag is Liesbeth Logghe en stagiair Eveline. 

Dank ook aan Régine Lagae die 2 aanwezigen na de vergadering terug aan het station 

van Kortrijk wil afzetten.  

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Verslag vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. (Integraal) toegankelijke evenementen 2015 

Chiron Potié stelt de (integraal) toegankelijke evenementen voor 2015 voor. 

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 (keuze 
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, 

...) 
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-  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 stad voorziet basistoegankelijkheid voor volgende evenementen: 

- 5 t.e.m. 7juni: Beachvolley  

- 17 juli: Heule Conzée 

- De zomerconcerten 

- 21 augustus: Kortrijk Koerse 

- 22 augustus: Jumborun 

- 10 t.e.m. 14 september: Tinekesfeesten 

 

De Stroom vzw zorgt in samenwerking met de Dienst Evenementen voor de integraal 

toegankelijke evenementen: 

- 23 t.e.m. 25 mei: Sinksen (centrum stad): 2 of 3 dagen (°) 

- 12 t.e.m. 14 juni: Beachrugby (Grote Markt): 1 of 2 dagen (°) 

- 26 t.e.m. 28 juni: Humorologie (nieuwe naam: PERPLX): 2 of 3 dagen (°) 

- 10 en 11 juli: Elf-julifeesten (centrum stad): 1 of 2 dagen (°) 

- 15 augustus: Zomercarnavalstoet (centrum stad) 

- 28 t.e.m. 30 augustus: Vlastreffen en/of nocturne: 1 of 2 dagen (°)  

- 25 en 26 september: slotconcert De grote ‘verleieding’: 1 of 2 dagen (°) 

(°) Op basis van het programma zal het aantal dagen van integrale en 

basistoegankelijkheid later nog vastgelegd worden. 

 

De Stroom wil dit jaar extra pictogrammen om op de evenementen het toegankelijk 

toilet aan te geven en ook de mogelijkheid bekijken om kabelgoten te kopen om de 

ringleiding beter te beschermen. 

Enkele cultimixleden wil graag ingezet worden voor plaatsen van de picto’s, ringleiding, 

enz. 

Intussen is er een samenwerkingsakkoord tussen De Stroom en de stad tot 2019. 

 

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om BlueAssist mee te integreren in het 

toegankelijk maken van de evenementen.  

3. Voorstelling Avira 

Kathy Louagie stelt ons Avira, een systeem van rolstoelvriendelijk autodelen voor. 
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Het is de bedoeling dat een groep mensen samen een auto aankopen voor 

rolstoelvriendelijke verplaatsingen of dat een voorziening zijn wagen(s) op de 

momenten dat ze die zelf niet gebruiken beschikbaar stellen. Dit kan met of zonder 

chauffeur. De gebruiker betaalt zijn aandeel in de kosten. 

Het initiatief is gestart in Edegem met 2 auto’s en 36 mensen die er vanuit een 

voorziening gebruik van maken.  

In Kortrijk bestaan er nog geen initiatieven, maar wat niet is kan nog komen. 

Zie ook website (www.autodelen.net) en filmpje op youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=fPT8BwBBLiM&feature=youtu.be.  

4. Project toegankelijke handelszaken in Kortrijk   

N.a.v. het rollatortreffen in Kortrijk in september 2014 organiseerden 15 studenten 3e 

jaar ergotherapie van HOWEST een screening op de toegankelijkheid van het centrum 

van de stad. Vandaag stellen ze hun project voor. 

Verschillende partijen ondersteunden dit project: Lokale Dienstencentra OCMW 

(Stefanie Deweer), stad Kortrijk, Anne-Marie Heytens, SOAR, SAPH, … 

Eerst hebben ze het te screenen gebied afgebakend. Daarna vanuit enkele bestaande 

checklijsten zelf een checklijst opgesteld. De studenten gingen ongeveer 200 winkels 

screenen. Elke handelaar kreeg een kopie van de ingevulde lijst.  

Bij het bezoek aan de handelszaken werd promotie gemaakt voor de 

toegankelijkheidspremie stad Kortrijk.  

Slechts 26% van de onderzochte zaken hadden geen drempel. Werd ook gecheckt: 

doorgang, pashokjes, toiletten, betaalpunt aan de balie.  

Het winkelpersoneel is meestal bereid om te helpen, maar zelfstandig kunnen 

handelen is voor de persoon met een beperking toch belangrijk!  

HOWEST is bereid om volgend jaar een vervolg te breien aan dit project: de 

ontoegankelijke zaken opvolgen? uitbreiding naar andere straten? speciale aandacht 

voor toegankelijkheid voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking? Ook 

hier wordt voorgesteld om BlueAssist mee nemen in het verhaal. 

De screening moet uiteindelijk leiden tot een publicatie van hun resultaten op het 

internet maar daarvoor moet de SAPH eerst nog een aantal handelszaken aftoetsen.  

5. Voorstelling MFC De Zonnebloem   

https://www.youtube.com/watch?v=fPT8BwBBLiM&feature=youtu.be


 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 94 | 0473 86 28 17 

Els Vandoolaeghe, directrice van MFC (vroeger MPI) Zonnebloem stelt de voorziening 

voor. 

Zonnebloem is ontstaan in 1980. Het organiseert dagbesteding en kortverblijf in een 

multidisciplinaire benadering. De ontwikkeling van kind tot jong volwassene (3 maand 

tot 24 jaar) staat centraal. Ook de omgeving (ouders) wordt zo nauw mogelijk bij alles 

betrokken met thuisbegeleiding. De ouders van de kinderen moeten steeds weer leren 

aanvaarden, stappen zetten: van crèche-situatie naar het moment dat het kind normaal 

naar school zou gaan, naar puber worden, naar jongvolwassene worden, … Sfeer is 

een belangrijk aspect. Er zijn ook allochtone kinderen. 

De dagbesteding is open van 7.30 u. tot 18 u. volgens de schoolkalender. Het is geen 

school, maar een keuze voor handicap-specifieke zorg. Elke dag rijden 4 aangepaste 

bussen in een straal van 25 km. om kinderen op te halen.  

Kortverblijf is 24/24 uur en 7/7 dagen open. Kinderen met ernstige meervoudige 

beperking komen uit Oost- en West-Vlaanderen. Dit deel is vergelijkbaar met een hotel 

met zorg op ieders maat. Er zijn 20 bedden. Leefgroepen worden samengesteld 

volgens de noden van de kinderen in een zo veel mogelijke groepsgebeuren.  

Zie ook de website (www.zonnebloemvzw.be). 

6. Korte berichten 

• Jaarverslag 2014  

Om een beeld te krijgen van alles waar de adviesraad in 2014 mee bezig was 

zetten we ons jaarverslag ook op de website van de stad. 

• Verslag overleg AZ Groeninge  

Op 6 februari hadden we een nieuw overleg met AZ Groeninge. We kregen een 

overzicht van de voorbije en toekomstige bouwwerken. Een aantal pijnpunten die 

we eerder opgaven kunnen maar aangepakt worden bij de afwerking van de 

bouwactiviteiten.  

Er is goed nagedacht over de bereikbaarheid van het ziekenhuis tijdens de 

wegeniswerken voor het ziekenhuis. Ook de bewegwijzering binnen het ziekenhuis 

wordt veel beter zichtbaar.  

Nieuwe afspraak op 27 november a.s. 

• Screening 10 000 stappen  

We hoopten al een datum voor de screening te hebben maar kregen die nog niet 

http://www.zonnebloemvzw.be/
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door. We informeren de leden van zodra we meer weten.  

• Tarieven maaltijden aan huis (OCMW)  

Sedert kort heeft het OCMW haar capaciteit om lekkere en gezonde warme 

maaltijden aan huis te bezorgen uitgebreid. Er zijn ook verschillende 

dieetmaaltijden beschikbaar. Verschillende tarieven zijn van toepassing: normaal, 

sociaal, extra sociaal tarief. 

Ook in de lokale dienstencentra kan iedereen een warme maaltijd krijgen. 

Meer informatie op http://www.kortrijk.be/ocmw/producten/maaltijden-thuis. 

• Blue Assist 

Blue Assist is een hulpmiddel om mensen die zich moeilijk verbaal kunnen 

uitdrukken de kans te geven zich te bewegen in de stad. Dit gebeurt met behulp 

van kaartjes of met een smartphone.  

Kortrijk wil een Blue Assist-vriendelijke stad worden. Er wordt daartoe een heel 

plan uitgerold. De groep Ubuntu gaat met een vormingsproject naar leerlingen 2e 

graad middelbaar onderwijs, maar wil nu ook verenigingen mee nemen in het 

verhaal. Een vormingswerker wil samen met een aantal gebruikers van Blue Assist 

zijn verhaal komen doen.  

Als je met jouw organisatie die vorming wil organiseren kan je contact opnemen 

met Toon Coorevits (toon.coorevits@groepubuntu.org).  

Elke sessie kan op maat georganiseerd worden. 

• Jumbo Run 

Kortrijk is op zaterdag 22 augustus 2015 voor de tweede keer gaststad van de 

45ste Jumbo Run. Deze run is een zijspannenrun waarbij motorijders uit Engeland, 

Duitsland, Frankrijk, Nederland en België een persoon met beperking een dag 

meenemen in hun zijspan. Kinderen, jongeren en volwassenen van het Dominiek 

Savio Instituut in Gits kijken hier ieder jaar opnieuw naar uit. 

Het wordt een volksfeest voor de motorijders, de personen met beperking én de 

Kortrijkse bevolking. Daarvoor zijn veel helpende handen nodig. Wie wil 

meewerken? Welke vereniging wil zijn steentje bijdragen? Men is opzoek naar 

mensen die willen mee helpen om heel die ‘karavaan’ op de middag het 

middagmaal te bedienen.  

Contact opnemen met Patsy.Verheylesonne@dominiek-savio.be. 

mailto:toon.coorevits@groepubuntu.org
mailto:Patsy.Verheylesonne@dominiek-savio.be
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• Infomoment FOD Sociale Zaken – personen met een handicap: 20 maart 

Eind 2013 organiseerde de directie-generaal Personen met een Handicap Touché! 

Dit was een bijeenkomst waar 250 (familieleden van) personen met een handicap, 

partners als OCMW’s, gemeentes, mutualiteiten, artsen, … en medewerkers van 

de Directie Generaal  Personen met een handicap,  samen kwamen. 

Alles draaide rond de vraag: ‘Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren?’ . 

De directie-generaal Personen met een Handicap is haar volledige werking aan 

het herzien om uiteindelijk sneller en efficiënter te kunnen werken en vooral de 

persoon met een handicap een meer persoonlijke aanpak te kunnen geven. 

Daarom wordt nog eens een oproep gelanceerd voor de bijeenkomst op 20 maart 

in het stadhuis in Kortrijk waar de FOD Sociale Zaken toelichting zou komen geven 

bij de stand van zaken. De deelnemers kunnen er hun ideeën, bekommernissen 

kwijt.  

Ondertussen is de bijeenkomst niet doorgegaan wegens ziekte van de spreker. 

Meer informatie volgt later. 

• Dag tegen racisme en discriminatie in Kortrijk - 20 maart om 10 uur 

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.  

Op vrijdag 20 maart worden er aan de fietsparking aan de achterkant van het 

station speciale fietszadelhoesjes met uitspraken die uitnodigen om niet voorbij te 

fietsen aan racisme en discriminatie uitgedeeld. Een campagne die op ludieke 

wijze oproept tot verdraagzaamheid. Er wordt gevraagd om kandidaten 

medewerkers. 

7. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

17 juni: Minder-Validen Vlaanderen, Lokaal Dienstencentrum De Vlaskapelle, 

Hendrik Dewildestraat 6, 8501 Bissegem.  

 

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

Volgende AV: woensdag 17 juni 2015. Locatie: Minder-Validen Vlaanderen, Lokaal 

Dienstencentrum De Vlaskapelle. Hendrik Dewildestraat 6, 8501 Bissegem. 
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