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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2015-11-18 
 

 

Plaats Wijkcentrum – Overleie, Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk  

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), Devillé Mireille, 
Vanhoutte Peter (Absoluut vzw), De Praeter Wim (De Bolster), Van 
Iseghem Marc (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), 
Vervaecke Fanny (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), 
Colman Luc (Den Achtkanter), Van Cluysen Loes (Groep Ubuntu), 
Viaene Riet (Individueel lid), De Bruyne Marniek (LAK), Nolf Freddy 
(L.V.S.W.), Haghebaert Freddy (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Vulsteker Joyce (MPI De Hoge Kouter), Demets Olivier 
(MPI De Kindervriend), Baertsoen Nadine (MS-Liga), Christiaens 
Patrick (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Decaluwé Yvan 
(Ziekenzorg CM), Dumon Donaat (Zonnewijzers), Goddaer Jan, 
D’Haene Philippe, Denys Bart, Moesick Patrick, Katrien Verlinden  

Verontschuldigd Marijsse Jeroen (SAPH - penningmeester), De Coene Philippe 
(Schepen van Welzijn), Masson Deborah (Brailleliga vzw), 
Nachtergaele Marie-Jeanne (Brailleliga vzw), Glorieux Marie (Buso 
Ter Bruyninge), Hauspie Pascal (Den Achtkanter), Bossuyt Chris 
(Individueel lid), Buysschaert Françoise (Individueel lid), Debels Rik 
(Individueel lid), Bulcaen Tomas (Kabinet schepen De Coene), 
Braeckman Sabrina (Kinderdagverblijf Auricula), Dewulf Chris 
(K.V.Z.), Herpoelaert Agnes (K.V.Z.), Verstichel Geo (LAK), Decoo 
Veerle (Mentor vzw), Lagae Régine (Minder-Validen Vlaanderen), 
Cattebeke Mia (MPI De Hoge Kouter), Vandoolaeghe Els (MPI De 
Zonnebloem), Lamote Anne Marie (RA-liga), Vromant Jo (RA-liga), 
Tessier Sophie (Revalidatiecentrum Overleie), Demeestere 
Christophe (Similes Zuid-West-Vlaanderen), Laverge Jacques 
(SOAR), Billiet Johnny (Stoma-Ilco), Chambart Pierette (Stoma-Ilco), 
Oestlandt Guido (VeBeS Kortrijk), Deblaere Lien (V.F.G.), Logghe 
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Liesbet (Tolk) 

Afwezig Notebaert Marleen (Ado-Icarus), Leurs Julie (Ado-Icarus Menen), 
Cambien Anne-Marie (Auxilia), Derycke Christine (Buso De Kouter), 
Vyncke Mieke (De Branding), Tanghe Bert (De Branding, 
dienstverleningscentrum voor PmH), Denys Fabienne (De 
Speelvogel), Winters Liselore (De Speelvogel), Dejagere André 
(Inclusie Vlaanderen), Decantere Luc (Individueel lid), Desmet Marc 
(Individueel lid), Rodenbach Francis (Individueel lid), Rondelaere 
Gerda (Individueel lid), Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), 
Vandemergel Mevr. (Kornevis), Deprez Flore (K.V.G.), Dufraimont 
Ghislain (K.V.L.G.K.), Winne Yvan (Revalidatiecentrum Accent), 
Vander Beken Frank (Vlaamse Vereniging Bechterew-patiënten), 
Bekaert Kathleen (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Verledens 
Claire (V.S.O.G. Groeninge)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 23 september 2015 

2. Handicap International  

3. Woonzorgcentrum, sociale flats en wijkteam zuidelijke rand in Bellegem  

4. Sociaal taxi tarief  

5. Voorstelling Wijkcentrum – Overleie, Kortrijk 

6. Wie is wie? 

7. Korte berichten 

- Dialoogtafel rond racisme en discriminatie  

- Infoavond  i.v.m. orgaandonatie  

- Feedback vorming in woonzorgcentra Heule (zusters Augustinessen)  

- Medewerkers gevraagd voor klankbordgroep ouderen met visuele, auditieve 

en lichamelijke beperkingen  

- Kortrijk fietst 

- Overleg De Lijn - Interfederaal gelijke kansen-centrum 

8. Varia:  

- Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

- Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

1. Goedkeuring verslag 23 september 2015 

Yvan Decaluwe (Ziekenzorg CM) en Claire Verledens (VSOG Groeninge) waren in het 

verslag van de vorige AV niet als aanwezig genoteerd. Els Vandoolaeghe was 

verontschuldigd en stond per ongeluk bij de afwezigen. 
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Dank voor de gastvrijheid aan onze gastvrouw Katrien Verlinden, centrumleider. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

2. Handicap International   

Patrick Moesick komt Handicap International voorstellen 

Handicap International is een ngo die ontstaan is in Frankrijk en daardoor op dit 

ogenblik in ons land beter bekend in Wallonië dan in Vlaanderen. Waarschijnlijk 

kennen we die organisatie van de blauwe schoenveters. 

De organisatie richt zich op personen met een handicap en kwetsbare mensen in het 

Zuiden. Ze heeft veel te maken met revalidatie van mensen die op landmijnen en 

clusterbommen liepen en daardoor orthopedische hulpmiddelen nodig hebben om zich 

terug te kunnen verplaatsen. 

Er worden weinig mensen van hieruit ginder ingezet maar men probeert zo veel 

mogelijk mensen van ter plaatse de nodige opleiding te geven om er hulp te kunnen 

bieden. 

Handicap International zet ook ontwikkelingsprojecten op rond thema’s als verzorging 

van mensen met een handicap en preventie van handicaps, aanvaarding en integratie 

, …  

Ook in noodhulp in rampgebieden (aardbeving Haïti en Nepal, …) wordt voorzien en 

ook hier weer voor de meest kwetsbare mensen.  

Handicap International wil in Vlaanderen meer naambekendheid krijgen vrijwilligers 

bijeen krijgen om fondsen te werven en probeert daarvoor regionale kerngroepen op te 

richten. Zo start er volgende week een eerste initiatief voor West-Vlaanderen: in 

Kortrijk. Via deze vrijwilligers wil men lokale verankering bekomen en samenwerking 

met de bestaande Noord-Zuidraden in diverse steden. 

Ook samenwerking met scholen wordt nagestreefd om daar te sensibiliseren. 

Handicap heeft ook enkele tentoonstellingen met meer informatie ter beschikking. 

Voorbeeld: “Scenario 7.3”, een expo rond de problematiek van personen met een 

handicap in rampgebieden. Deze tentoonstellingen kunnen aangevraagd worden bij 

Handicap International. 

Website: handicapinternational.be 

3. Woonzorgcentrum, sociale flats, wijkteam zuidelijke rand in Bellegem  
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Filip D’Haene, Jan Goddaer en Bart Denys geven toelichting bij de geplande van de 

OCMW-site in Bellegem. 

Het project is opgestart in de vorige legislatuur en wordt nu helemaal ontplooid. 

Kortrijk-stad heeft al heel wat voorzieningen en er staan er nog een aantal op stapel, 

maar in het landelijk gebied zijn er nog heel wat zorgvragen. Bellegem is een regio die 

nog wel wat behoeften heeft. Daar wordt een 3-ledig project gepland: een 

woonzorgcentrum, sociale flats, een mobiel dienstencentrum.  

Woonzorgcentrum 

96 wooneenheden worden voorzien: 2/3 voor personen met dementie en 1/3 voor 

mensen met een fysische beperking. (46 “bedden” Lichtendal en 46 “bedden” St. Jozef 

verdwijnen evenwel). Telkens wooneenheden van 16 personen. Zoveel mogelijk leven 

zoals thuis. Bijv. koken samen met de bewoners. Zorg op maat staat voorop. Kwaliteit 

van relaties is er belangrijk. Men probeert mensen met gemeenschappelijke interesses 

samen te brengen. Maximaal normalisatie: doe zo normaal mogelijk; geef zo weinig 

mogelijk wzc-gevoel. Het gebouw is getoetst op toegankelijkheid voor personen met 

een handicap, maar ook op dementievriendelijkheid. Efficiëntie en ecologie belangrijk. 

De private sector voorziet in de nabije toekomst in de binnenstad voldoende bedden. 

Sociale flats ook voor PMH  

Op Pottelberg is er een concentratie van oudere mensen. Hoge Mosscher hoorde 

daarbij. Nu heeft het OCMW er voor gekozen om er meer mensen met zorgvragen 

zonder dat ze oud zijn, te huisvesten. 

In Bellegem worden er in de nabijheid van het woonzorgcentrum ook 24 nieuwe 

sociale flats gepland. Inkomens- en eigendomsvoorwaarden van het OCMW zijn hier 

van toepassing. OCMW treedt (ook) op als sociale verhuurmaatschappij. Toewijzingen 

in Bellegem gebeuren misschien niet op basis van het gemeentelijk toewijzingsregle-

ment: dit moet nog bekeken worden. 

Elders in Kortrijk heeft het OCMW nog assistentiewoningen (= vroegere ‘serviceflats’), 

kamer- en logementswoningen. 

Wijkteam zuidelijke rand (seniorenacties Kortrijk-Zuid)  

Het dienstencentrum (DC) en de buurtwerking zijn in mekaar verstrengeld. Er is 

gekozen voor gebiedswerking binnen Kortrijk-Zuid (Aalbeke, Bellegem, Kooigem en 

Rollegem). Dit is een groot gebied, maar dun bevolkt.  
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Men heeft de ambitie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarvoor 

biedt het OCMW ergotherapie (bijv. thuis helpen zoeken naar kleine aanpassingen om 

het leven gemakkelijker te maken), woonzorg (bijv. info over premies, preventieadvies, 

…) en activiteiten (informatief, educatief, ontspannend) aan. De ergotherapie is vooral 

gericht naar de 70-plussers.  

Het OCMW evolueert naar wijkteams. Vanuit Bellegem en Rollegem zal de bediening 

gebeuren. 

4. Sociaal taxi tarief  

Bart Denys ligt plannen toe voor het invoeren van een sociaal taxitarief.    

In verleden heeft taxi Gilbert ooit een initiatief in die richting genomen. Nu taxi Leiedal: 

voor een abonnement van 100 euro per maand kunnen 65-plusser 4 verplaatsingen 

per dag doen. Betaalbaar taxivervoer kan bepaalde mensen die niet meer genoeg 

mobiel zijn om de bus van halte tot halte te nemen terug naar buiten helpen. 

Nu heeft de stad een plan om die 100 euro voor 60 % te laten betalen door de klant en 

de rest te laten betalen door de stad en de taximaatschappij zelf voor elk de helft. 

Het grootste Kortrijkse taxibedrijf wil alvast mee stappen in een proefperiode. Voor 6 

maand. Voor 70-plussers houdt men rekening met het inkomen (omnio-statuut en 

kadastraal inkomen). Voor personen met een fysieke beperking zou men geen 

leeftijdsgrens opleggen. Op welke basis men deze personen wil toelaten is nog niet 

uitgeklaard. Men wil het zeker niet te ingewikkeld maken. Recht hebben op een 

parkeerkaart zou geen goede norm zijn. Misschien moet dit nog eens uitgeklaard 

worden? Luc Colman is bereid om een voorstel te doen. Mensen met parkeerkaart? 

Mensen met een psychische beperking worden nog niet mee genomen in het 

experiment maar kunnen in een volgende fase mee genomen worden. Uitbreiding naar 

andere gemeenten is ook nog niet aan de orde, kwestie van het experiment 

beheersbaar te houden. 

Opmerking uit het publiek: het mobiliteitsprobleem eindigt niet aan de grens van de 

stad. Bijv. wat met iemand uit Kooigem van wie de partner in het rustoord in Heestert 

verblijft? 

5. Voorstelling Wijkcentrum – Overleie, Kortrijk  

Katrien Verlinden, de centrumleider geeft een woordje uitleg bij de werking van het 

centrum. 
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Vroeger was dit een lokaal dienstencentrum (LDC); nu een wijkcentrum. Het is 

laagdrempelig. Je krijgt er gratis internet, kranten, activiteiten, … aangeboden. Je kan 

er samen met andere bezoekers soep maken, een biljarttornooi in mekaar steken, …. 

Het centrum gaat ook af en toe naar buiten: bijv. bij ‘soep met babbeltjes’.  

Het speelt ook in op de wijk waar het gevestigd is. Overleie is bijv. een dorp in de stad. 

Er is hier een douche, wassalon beschikbaar. Hier kan men 1 postzegel of 1 

huisvuilzak per keer kopen. Pedicure aan sociaal tarief mogelijk. Ook voor activiteiten 

standaard- of sociaal tarief (op basis van verhoogde tegemoetkoming). Zelfs nog een 

voorkeurtarief (nog lager tarief).  

Veel vrijwilligers helpen om al deze activiteiten mogelijk te maken. 

6. Wie is wie?    

Kennen we wel alle aanwezigen op de AV? We stellen ons eens aan mekaar voor.  

Stellen zich deze keer voor: Koen Amerlynck, Freddy Nolf, Donaat Dumon, Yvan 

Decaluwé, Marniek De Bruyne.  

Koen: bundelen krachten 

Freddy: meer interactie tussen leden en bestuur 

Donaat: verbondenheid, solidariteit 

Yvan: zelf met heel veel dingen bezig en linken 

Marniek: samenbrengen van ideeën  

7. Korte berichten  

• Dialoogtafel rond racisme en discriminatie (23/11 om 19.30 u.) 

In de vorige Nieuwsbrief werd deze discussie-avond reeds aangekondigd. 

Nog even de gegevens: 

Racisme en discriminatie zijn gevoelige thema's. De meningen erover zijn sterk 

verdeeld. Ervaringen daarover uitwisselen en mekaar leren begrijpen is belangrijk. 

Daarom deze dialoogtafel over racisme en discriminatie. 

Waar? Dakcafé Stadhuis, Grote Markt 54 (Ingang via Papenstraat), Kortrijk. 

Kostpijs? Gratis 

Inschrijven via  www.vormingplusmzw.be | 056 26 06 00 

• Infoavond  i.v.m. orgaandonatie  

http://mailing.drk.be/t/y-l-djijed-ptturddti-n/
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Vanuit de provincie West-Vlaanderen loopt er een campagne om meer orgaandonors 

te krijgen. De SAPH organiseert op 25/02/2016 in het dakcafé stadhuis een info-avond. 

Gratis toegang. Graag achterban aanspreken. 

Een van de aanwezigen op de AV is bereid om te komen getuigen. 

• Feedback vorming in woonzorgcentra Heule (zusters Augustinessen)  

Op initiatief van de kinesisten in woonzorgcentrum Sint-Jozef (OCMW) waren er in de 

voorbije maanden inleefsessies (als slechthorende oudere, slechtziende oudere, 

persoon met fysieke beperking, met psychische zorgvraag en mensen met dementie).  

Dit is enorm positief geëvalueerd.  

• Medewerkers gevraagd voor klankbordgroep ouderen met visuele, auditieve en 

lichamelijke beperkingen 

Het project AHA is goedgekeurd door de provincie voor subsidies. Het doel van het 

project is 2 toolkits te ontwerpen om mensen de kans te geven om zich te kunnen 

inleven in een oudere persoon met een fysieke beperking. Het project wordt uitgewerkt 

in samenwerking met studenten van Howest. Ze worden gecoacht door experten 

(ergotherapeuten, verpleegkundigen, …). In de koffer komt er o.a. een 

verouderingspak, … De koffer met instructie voor gebruik kan door scholen ontleend 

worden. Voor dit project zoekt men naar telkens 2 oudere mensen met ofwel een 

visuele, hetzij een auditieve, hetzij … beperking, maar ook mantelzorgers, begeleiders, 

…  zijn welkom. Er wordt in een vrijwilligersvergoeding voorzien. Kandidaten melden 

zich via Anne-Marie (Anne-Marie.Heytens@kortrijk.be). 

• Kortrijk fietst 

We zijn uitgenodigd geweest door schepen Weydts om insteken te geven bij het 

fietsplan dat de stad voorbereidt.  

We hebben gevraagd om zeker aandacht te hebben voor:  

• vlotte bereidbaarheid en overgangen (voetpad – fietspad – de straat) 

• voldoende ruimte te voorzien voor de doorgang van elektrische rolstoelen 

en scooters daar waar deze op het fietspad moeten/mogen rijden 

• aandacht te hebben voor de toekomstige verkeerswetgeving omtrent de 

plaats waar elektrische fietsen, scooters, rolstoelen mogen rijden. 

Waarschijnlijk zal de snelheid hier bepalend zijn? 

• Overleg De Lijn – Interfederaal  gelijke kansen-centrum 

mailto:Anne-Marie.Heytens@kortrijk.be
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Vanuit het Interfederaal gelijkekansencentrum wordt regelmatig overleg gepleegd met 

De Lijn over opmerkingen die gebruikers formuleerden over wat ze met De Lijn 

ervaren. Wie ervaringen wil inbrengen kan dit melden aan Anne-Marie (Anne-

Marie.Heytens@kortrijk.be) vóór 8 december.  

Terloops: de SAPH maakte zelf verslag over het gebruik van de experimentele 

trambus tijdens de beurs ‘Busworld’. 

8. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergaderingen 

• Volgende AV, tevens nieuwjaarsreceptie: 27 januari 2016 (dakcafé 

stadhuis)  

• Data AV 2016: onder voorbehoud: 27/1 – 9/3 – 15/6 – 21/9 – 16/11    

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering  

• Op de Kerstmarkt in Kortrijk van 11 december tot en met  3 januari zullen 

enkele vzw’s staan die een goed doel steunen. Vzw LAK gaat verkopen 

voor mensen met een beperking die hun verblijf niet meer kunnen betalen 

of geen zakgeld overhouden (en dat in deze feest-periode). Afspraak aan 

de chalet van LAK ( aan de Crocodile op de Grote Markt te Kortrijk). 

• Overleg met AZ Groeninge op 27 november is ondertussen uitgesteld naar 

2016 omdat er te weinig mensen van de SAPH zich vrij konden maken.  

De voorzitter en de secretaris zijn ondertussen wel advies gaan geven over 

de nieuwe sanitaire cellen en de kamers in de nieuwbouw. Hopelijk is er 

nog wat bijsturing mogelijk. 

• Er is een nieuwe brochure van Toerisme Vlaanderen over toegankelijke 

vakantie op komst. Deze verschijnt begin 2016.  

• Op 11 dec. om 19:00 u. gaat er in het Textielhuis (Rijselsestraat 19, 

Kortrijk) een panelgesprek door rond de problematiek van de wachtlijsten 

voor personen met een handicap. Eerst is er een getuigenis door Solange 

Peirsegaele en daarna een panelgesprek met Marieken Engelen (nationaal 

VFG-verantwoordelijke), Johan Van Kersavond (Platform ‘Werk 

Wachtlijsten Weg’), Lief Vanbael (Coördinator vzw Gezin en Handicap), 

Lode Verschingel (vzw HONK), Tine Soens (volksvertegenwoordiger), Elke 

Van den Brandt (volksvertegenwoordiger). Moderator: Riet Viaene. Inkom 

gratis.  

 

mailto:Anne-Marie.Heytens@kortrijk.be
mailto:Anne-Marie.Heytens@kortrijk.be
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Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Anne-Marie en het DB. 

Volgende AV: woensdag 27 januari 2016. Locatie: Dakcafé stadhuis, Kortrijk  
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