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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2014-11-19 
 

 

Plaats ADO Icarus, Buurthuis van de Lange Munte, 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), 
Anne-Marie Heytens (welzijn, stad Kortrijk), Marie-Jeanne 
Nachtergaele (Brailleliga), Chiron Potié (De Stroom vzw), Regine 
Lagae (Mindervaliden Vlaanderen), Donaat Dumon (Zonnewijzers), 
Jo Vromant (RA-Liga regio Kortrijk), J.M. Provoost (RA-Liga), Zuster 
Brigitte (Stoma Ilco), Johnny Billiet (Stoma Ilco), Pierette Chambart 
(Stoma Ilco), Nadine Baertsoen (MS-liga), Christophe Demeestere 
(Similes Zuid West-Vlaanderen), Lien Deblaere (VFG), Fabienne 
Denys (De Speelvogel), Luc Colman (Den Achtkanter), Marc Van 
Iseghem (De Haerneclub), Freddy Haghebaert (Maatschappij de 
Getrouwe Vrienden), Rafaël Dhuyvetter (Maatschappij de Getrouwe 
Vrienden), Guido Oestlandt (VeBeS Kortrijk), Wim De Praeter (De 
Bolster), Geo Verstichel (LAK), Freddy Nolf (LVSW), Chris De Wulf 
(KVZ), Agnes Herpoelaert (KVZ), Jaak Buysschaert (KVZ), Caroline 
Ballekens (De Kindervriend), Joyce Vulsteker (MPI Hoge Kouter), Els 
Vandoolaeghe (MPI Zonnebloem), Luc Decantere (expert- ind. Lid), 
Liesbeth Logghe + stagiair Nele Maesen (tolk VGT) Marleen 
Notebaert (regiomanager ADO Icarus), Jo Bossuyt (coördinator 
Mobiwest).  

Verontschuldigd Philippe De Coene (schepen van Welzijn), Tomas Bulcaen (kabinet 
van de schepen), Francis Bekaert (OAR), Peter Vanhoutte (Absoluut), 
Sabina Braeckman (kinderdagverblijf Auricula), Joke Tanghe (CM - 
Ziekenzorg), Jacques Laverge (Vereniging Nierpatiënten), Veerle 
Decoo (Mentor vzw), Toon Coorevits (Groep Ubuntu), Sophie Tessier 
(Revalidatiecentrum Overleie), Marie Glorieux (BUSO Ter Bruyninge), 
Françoise Buysschaert (individueel lid), Rik Debels (individueel lid), 
Riet Viaene (individueel lid).  
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Afwezig Julie Leurs  (Ado-Icarus Menen), Carlos Depreytere (KVG), Geert 
Van Turnhout  (KVG), Ghislain Dufraimont (KVG), Francis 
Rodenbach (individueel), 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), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), 
Vera Vandenborre (Vl. Fed. Gehandicapten en Zieken), Bert Tanghe 
(De Branding), Eline Vandemeulebroucke (MPI De Hoge Kouter, 
ambulante dienst KABAS), Christine Derycke (Buso De Kouter), 
Gerda Rondelaere (individueel), Marc Desmet (individueel). 

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 17 september 2014 

2. Voorstelling Ado-Icarus 

3. Voorstelling Mobi West  

4. De internationale dag voor personen met een handicap  

5. Voorstelling toegankelijkheid ‘De groote oorlog’ 

6. Korte berichten  

7. Varia:  

• Data 2015 en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

1. Goedkeuring verslag 17 september 2014 

• Dank voor de gastvrijheid aan Ado-Icarus.  

• Liesbeth Logghe tolkt samen met een stagiair, Nele Maesen.  

• We nemen afscheid van Michiel Vandamme. Koen Amerlynck leest het tekstje 

voor van het doodsprentje van Michiel.  

• Welkom aan Guido Oestlandt die in de plaats van Michiel Vandamme Vebes terug 

komt vertegenwoordigen. 

• Francis Decrocq wordt bij Similes Zuid-West-Vlaanderen opgevolgd door 

Christophe Demeestere. We danken Francis voor zijn inzet in de voorbije jaren en 

heten Christophe welkom.  

• We kregen ook het ontslag binnen van Gerry Guldentops. We danken hem voor 

zijn jarenlange inbreng. 

• Verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 
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2. Voorstelling Ado-Icarus   

Regiomanager Marleen Notebaert stelt ADO Icarus voor. 

17 jaar geleden bouwde de huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning in Kortrijk 12 

aangepaste woningen (met brede deuren, schakelaars op geschikte hoogte, …), 

verspreid op de wijk Lange Munte.  

Er werden telkens maximum 2 woningen naast mekaar aangepast omwille van het 

principe van integratie.  

Voor specifieke hulpmiddelen (bijv. verhoogd toilet, tillift, domotica, …) staat de 

bewoner zelf in, eventueel via tussenkomsten VAPH. 

ADO Icarus wil personen met een handicap permanente ondersteuning aanbieden. Dit 

gebeurt vanuit 10 centra voor zelfstandig leven. De meeste centra liggen in Limburg. 

West-Vlaanderen heeft er op dit ogenblik 2: Kortrijk en Menen. En er is nog 1 project in 

aanbouw: in Emelgem.   

Ado-Icarus zorgt er voor dat geïntegreerd en zelfstandig wonen mogelijk blijft. Iedere 

bewoner van het project heeft een oproepsysteem om 24/24 u. en 7/7 dagen 

assistentie te vragen. Er wordt zeer vraag gestuurd gewerkt. De klant beslist om hulp 

te vragen.  

Diensten Familiehulp, Familiezorg, … voeren taken uit die je kan plannen (bed 

verversen, poetsen, wassen, strijken, …). Wat niet kan wachten doet Ado-Icarus (bijv. 

opstaan, wassen en aankleden, lichaamshygiëne, mantel aandoen om weg te gaan, 

eten opwarmen, …). Je kan voor iedere taak hulp vragen. Er wordt wel gevraagd voor 

een beetje begrip op drukke momenten. Via oproepsysteem heeft assistent zicht op 

mate van dringendheid van de hulpvraag. 

Naast het zelfstandig wonen, ondersteunt ADO Icarus tevens personen met een 

handicap met een PAB budget.  

Men komt in aanmerking voor een ADL woning met een assistentiebehoefte tussen 7 

en 30 uur per week.  

VAPH dwingt om meest dringende noden op te vangen zodat wie eerst op de wachtlijst 

kwam niet steeds de eerste wordt die een woning toegekend krijgt. Er zijn meer 

kandidaten dan plaatsen. Je kan maar in zo een project opgenomen worden als je zelf 

in staat bent van je leven te organiseren. Het is dus moeilijk voor bijv. mensen met een 

niet aangeboren hersenletsel. Vaak is er bij hen ook geen “ziekte-inzicht”.  
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3. Voorstelling Mobi West  

Jo Bossuyt stelt Mobi West voor. 

De Vlaamse Regering wilde een Vlaams toegankelijk vervoersysteem uitbouwen. 

Daarvoor zette ze een project op met betrekking op openbare dienstverplichting tot 

sociaal vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.  

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer West-Vlaanderen is gestart op 1/6/2014. 

Thuiszorg H. Hart vzw kreeg via een openbare aanbesteding voor de regio Kortrijk het 

project toegewezen. De overheid betaalt daarvoor een compensatievergoeding.  

Mobi West overkoepelt voor West-Vlaanderen en volgt alles op, registreert en 

coördineert in het vinden van pasklare oplossingen voor iedere aanvrager. Eerst kijkt 

men naar mogelijkheden met openbaar vervoer. Als dit niet kan bekijkt men andere 

mogelijkheden: MAV, evt. taxibedrijven, vervoer georganiseerd door ziekenfondsen… 

Indien een niet erkende vervoerder moet ingeschakeld worden kan deze zijn prijs zelf 

bepalen. Hij krijgt geen compensatie van het kabinet Mobiliteit, maar de 

mobiliteitscentrale kan wel een bijdrage geven. Maar het budget waarover deze 

beschikt is veel te klein: West-Vlaanderen heeft bijv. maar 40 000 euro ter beschikking. 

Voor elke vraag voor een verplaatsing wordt een oplossing voorgesteld en de kostprijs 

berekend. Deze is voor veel mensen niet betaalbaar. Elke aanvraag moet 2 dagen op 

voorhand ingediend worden.   

Doktersbezoek dreigt er uit gehaald te worden wegens budgettaire redenen. 

Vervoerder wordt normaal toegekend aan erkende vervoerders, maar deze kan 

voorrang geven aan eigen leden, klanten (bijv. CM Oostende heeft slechts 1 busje en 

is steeds bezet.) 

Avira, een nieuw initiatief voor autodelen voor personen met een beperking, is 

eventueel een goedkoper alternatief. Volgend jaar nodigen we deze organisatie op een 

algemene vergadering uit. 

4. De internationale dag voor personen met een handicap   

• Actie VFG – Ontdooid 

Lien Delbaere ligt toe.  

Op 3/12 stelt VFG vzw, Vereniging van personen met een handicap, in de stedelijke 

bibliotheek de  campagne ”Ontdooid” voor en dit naar aanleiding van de “Internationale 

dag van personen met een handicap”. 3 dichters zetten hun schouders onder deze 
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campagne:  Mustafa Kör, Ivo Konings en David Troch. Zij  coachten gedurende 2 

maanden 25 personen met een beperking op zoek naar het ultieme gedicht over 

handicap. Op 3/12 om 10 u. wordt in de bibliotheek het winnende gedicht voorgelezen.  

Op die dag presenteert VFG simultaan in 6 steden de gedichtenbundel ”Ontdooid” met 

een selectie van de beste werken van de kandidaat dichters, aangevuld met gedichten 

van dichters/schrijvers over het thema handicap in al zijn facetten.  

Kers op de taart is de onthulling van een ingevroren gedicht. De VFG wil de 

maatschappij ontdooien in de beeldvorming rond personen met een handicap. De 

bibliotheekbezoekers worden door de vrijwilligers van VFG op straat “warm gemaakt” 

om tussen 10 en 17 uur een stukje van het ijsblok af te hakken en de bundel in te 

kijken. 

In de bib zelf komt een thematafel met folders van de Kortrijkse verenigingen, literaire 

werken van mensen met een handicap uit de provincie, Vlaanderen, nationaal en 

internationaal. 

• Actie SAPH 

Na de geslaagde Special Olympics en een reportage van Volt (op tv Eén) n.a.v. de 

week van de toegankelijkheid met medewerking van Radio 2 willen we het thema 

toegankelijkheid verder warm houden. 

Op 3 december wil de SAPH in het kader van de “Internationale dag voor personen 

met een handicap” politiek engagement in Kortrijk voor het thema “integrale 

toegankelijkheid” creëren. Dit doen we via een brainstorming met de leden van de 

algemene vergadering. 

Hieruit ontstaat het voorstel om met de burgemeester en schepen De Coene uit eten te 

gaan samen met een blinde (slechtziende), dove (slechthorende), iemand met 

autisme, een fysiek beperkte. Onderweg of tussendoor laten we de burgemeester en 

de schepen met hulpmiddelen ervaren wat die beperkingen inhouden. Tussendoor 

geven we de burgemeester en de schepen ook nog een pluim voor wat ondertussen al 

gerealiseerd werd. Uiteindelijk moet dit leiden tot het hernieuwd ondertekenen van het 

“charter” dat stadsbestuur, OCMW en de SAPH in 2005 ondertekenden. Eerder was er 

al een charter met erkenning van de SAPH als bevoorrechte adviseur van de stad 

m.b.t. personen met een handicap (bekrachtigd op de gemeenteraad van 14 oktober 

2002).  

Nota achteraf: uiteindelijk was 3 december te kortbij, maar er wordt samen met de 
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burgemeester en de schepen gezocht naar een ander moment bij voorkeur nog voor 

de kerstvakantie. 

5. Voorstelling toegankelijkheid ‘De groote oorlog’ 

Jeroen Marijsse stelt voor. 

Toerisme Vlaanderen heeft toegankelijkheid getest van een aantal plaatsen die in de 

belangstelling zullen staan naar aanleiding van ‘De groote oorlog’. De volledige 

vakantieketen werd op toegankelijkheid getest? Daaruit ontstond een brochure. 

Samen met Westkans werd er gescreend. Symbolen geven mate van toegankelijkheid 

aan. De klemtoon ligt vooral op mensen met fysieke beperking. 

Website van “Toevla” geeft gedetailleerde uitleg. 

Enkele andere toegankelijke bezienswaardigheden: Flanders Fields, belevingscentrum 

Mesen, Tyne Cot Cemetry (Zonnebeke), Dug Out in Passendaele Memorial Museum, 

Trenches in Bayernwald, …. 

6. Korte berichten 

• Project toegankelijkheid HOWEST 

N.a.v. de rollatortocht in Kortrijk in september plannen 15 studenten 3e jaar 

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

de stad. Ze maakten alvast een mooie screeningslijst. De screening moet uiteindelijk 

leiden tot een brochure. Onze voorzitter gaf met hen alvast een voorzet. 

• Overleg met AZ Groeninge 

Het eerder geplande overleg is op het laatste ogenblik afgelast en wordt nu gepland 

voor 6 februari 2015.  

• Nieuw e-mailadres 

De SAPH heeft een eigen e-mailadres: bestuur@saphkortrijk.be. Het wordt binnenkort 

in gebruik genomen.  

• Professionelen en omgang met slechthorenden, slechtzienden  

Peter Vanhoutte en Koen Amerlynck namen deel aan een symposium in UZ Gent. De 

aanwezige professionele krachten uit de zorgsector lieten hun bezorgdheid horen over 

het feit dat door de vergrijzing van de bevolking steeds meer mensen slechthorend en 

slechtziend zijn en de hulpverleners niet genoeg getraind zijn om met die mensen om 

te gaan. 

mailto:bestuur@saphkortrijk.be
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• St.-Annazaal, Begijnhof Kortrijk 

Koen Amerlynck is gaan kijken naar de St.-Annazaal en bracht foto’s mee. Er zijn 

ondertussen al contrastmarkeringen voorzien aan de trap die je niet direct duidelijk 

ziet, maar het is nog niet zo duidelijk. Koen sprak de permanent verantwoordelijke 

hierover aan.  

Niet alle schermen zijn onderrijdbaar. De lift is niet gemakkelijk te vinden. De doorgang 

door terrein is ook nog moeilijk, maar dit laatste wordt grondig bekeken aan het einde 

van de renovatie van het begijnhof.  

Er is al een plaatsbezoek geweest met Westkans. De betrokken OCMW-architecte 

wordt op de hoogte gehouden. Maar er is voortdurend een spanningsveld tussen 

toegankelijk maken en het bewaren van het erfgoed. We houden het verhaal levendig 

en spreken schepen De Coene hier verder op aan.   

• Participatieproject stationsomgeving 

Voor het stationsproject wordt er een klankbordgroep opgericht die de verschillende 

stappen van het project mee zal opvolgen. De SAPH en de OAR zijn ook in die groep 

opgenomen. Enkele leden van de AV zullen mekaar aflossen op de opeenvolgende 

vergaderingen.  

• Nieuwe bushokjes  

De stad heeft een nieuw contract met de firma Clear Channel International die vooral 

langs gewestwegen 37 nieuwe op maat gemaakte bushokjes zal plaatsen. Wij zijn 

bezorgd voor wat betreft de toegankelijkheid van de bushokjes en de bruikbaarheid 

met de bussen van De Lijn. We namen hiervoor contact op met de bevoegde schepen, 

maar werden niet veel wijzer. We contacteerden hiervoor ook Westkans.  

Intussen werd met het kabinet van schepen Lemaitre afgesproken hierover te 

overleggen. 

• Bewaking terrasreglement 

Schepen De Coene heeft aan het college van burgemeester en schepenen 

voorgesteld om de SAPH structureel te betrekken bij de verdere inrichting en 

reorganisatie van de Grote Markt en het winkelwandelgebied en dit werd ook 

aanvaard. Zo kunnen we mee helpen bewaken dat o.a. het nieuwe terrasreglement 

rekening houdt met de toegankelijkheid. 

7. Varia 
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• Data 2015 en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

- Data AV 2015: woensdagen 21/1 - 18/3 - 17/6 - 23/9 - 18/11 

- Locatie nieuwjaarsreceptie: Dakcafé stadhuis Kortrijk 

- Locatie AV 18 maart, MPI Zonnebloem in Heule 

- Kandidaat gastheren voor volgende AV’s? 

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

- Riet Viaene stuurde ons onderstaand bericht: 

“De Special Olympics waren een voltreffer en de IJslandse delegatie is 

ontzettend hartelijk ontvangen door de stad Kortrijk, verschillende scholen en 

de Hoge Kouter. Ook de Kortrijkse gastgezinnen hebben het heel goed 

gesteld. Voor sommigen onder hen was het een eerste ervaring met de 

doelgroep personen met een beperking. Op de Grote Markt, met de Torch Run 

waren heel wat scholen en toeschouwers aanwezig (een 1000-tal). Ook deze 

mensen hebben de mogelijkheden van de doelgroep beter leren kennen. Er is 

dus veel gebeurd in Kortrijk rond beeldvorming als eerste stap naar 

tegemoetkoming.” 

- LAK organiseert volgende maandag 24/11 om 20 uur een debatavond in “The 

Level” (Howest): Botenkopersstraat 2 - 8500 Kortrijk. Thema: “Mensen met 

een beperking en wachtlijsten”. Geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijven op: 

info@lokaal-alternatief-kortrijk.be of geo.verstichel@telenet.be. Er zullen 

faciliteiten voorzien zijn voor mensen met een beperking. 

Uitgedeelde bijlagen: 

•  

Meegestuurde bijlagen en te raadplegen linken: 

•  

 

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

Volgende AV: woensdag 21 januari 2015 om 19.30 u. Locatie: dakcafé stadhuis Kortrijk.  

 

mailto:info@lokaal-alternatief-kortrijk.be
mailto:geo.verstichel@telenet.be
http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-voor-de-erkende-kortrijkse-verenigingen-voor-personen-met-een-handicap
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