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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2016-11-16 
 

 

Plaats “De Roose” van “De Korenbloem”, Pieter de Conincklaan 10, 8500 
Kortrijk   

Aanwezig  Accou Leen (Zonnewijzers), Amerlynck Koen (SAPH  - 
ondervoorzitter, penningmeester), Augustus Francine (Individueel lid), 
Baertsoen Nadine (MS-Liga), Beunens Roger (Stoma-Ilco), Billiet 
Johnny (Stoma-Ilco), Bossuyt Patrick (v.z.w. Anders Zien), Bulcaen 
Tomas (Kabinet schepen De Coene), Cattebeke Mia (MFC De Hoge 
Kouter), Chambart Pierette (Stoma-Ilco), Christiaens Patrick 
(Vriendenkring Nierpatiënten vzw), Colman Luc (Den Achtkanter), De 
Bruyne Marniek (LAK), Decaluwé Yvan (Samana), De Coene Philippe 
(Schepen van Welzijn), Demets Olivier (MFC De Kindervriend), 
Demeyer Alain (Vebes – begeleider), Denys Bart (OCMW Wijkteam), 
De Schepper Christa (Vebes), Desmet Michèle (De Korenbloem), 
Detremmerie Marc (SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), De 
Weghe Arnold (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Fieux Mieke 
(De Bolster), Haghebaert Freddy (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Houthoofd Steffie (Team Welzijn – Kortrijk), Iemants Chris 
(SAPH - voorzitter), Lagae Régine (Minder-Validen Vlaanderen), 
Lamote Anne Marie (RA-liga), Lannoo Lena (Stoma-Ilco), Laverge 
Jacques (SOAR), Masson Deborah (Brailleliga vzw), Neirynck Evelien 
(MFC De Hoge Kouter), Oestlandt Guido (A.B.S. Kortrijk), Vandeputte 
Wilfried (K.V.Z.), Van Dierdonck Lies (Groep Ubuntu), Van Hoet 
Veronica (v.z.w. Anders Zien), Vanhoutte Peter (Absoluut vzw), 
Verledens Claire (V.S.O.G. Groeninge), Vervaecke Fanny (De 
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Vervaeke Frans (A.B.S.), 
Viaene Tommy (SAPH - public relations / De Stroom vzw), Vulsteker 
Joyce (MFC De Hoge Kouter), Logghe Liesbet (Tolk), Katrijn 
(Stagiaire tolk) 

Verontschuldigd Boudewijn Lies (MFC De Kindervriend), Braeckman Sabrina 
(Kinderdagverblijf Auricula), Braems Karine (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Declercq Hilde (Wijkteam OCMW), 
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Dekeirschieter Magda (K.V.Z.), De Praeter Wim (De Bolster), Deprez 
Flore (K.V.G.), Deweer Stefanie (Wijkteam OCMW), Dumon Donaat 
(Zonnewijzers), Hoirelbeke Estella (Samana), Nachtergaele Marie-
Jeanne (Brailleliga vzw), Poot Christophe (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Vander Beken Frank (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Vandoolaeghe Els (MPI De Zonnebloem), 
Verstichel Geo (LAK), Vromant Jo (RA-liga). 

Afwezig Bekaert Kathleen (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Bossuyt Chris 
(Individueel lid), Cambien Anne-Marie (Auxilia), Debels Rik 
(Individueel lid), Deblaere Lien (V.F.G.), Decantere Luc (Individueel 
lid), Decoo Veerle (Mentor vzw),  Dejagere André (Inclusie 
Vlaanderen), Demeestere Christophe (Similes Zuid-West-
Vlaanderen), Derycke Christine (Buso De Kouter), Devillé Mireille, 
Dufraimont Ghislain (K.V.L.G.K.), Glorieux Marie (Athena - campus 
Ter Bruyninge), Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), Leurs 
Julie (Ado-Icarus Menen), Nolf Freddy (L.V.S.W.), Notebaert Marleen 
(Ado-Icarus), Rabaut Filip (NEMA vzw), Rodenbach Francis 
(Individueel lid), Rondelaere Gerda (Individueel lid), Tanghe Bert (De 
Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Tessier Sophie 
(Revalidatiecentrum Overleie), Viaene Riet (Individueel lid), Vyncke 
Mieke (De Branding), Winne Yvan (Revalidatiecentrum Accent), 
Winters Liselore (De Speelvogel)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 21 september 2016 

2. Voorstelling van “het Portiek” van De Korenbloem  

3. Betaalbaar toegankelijk taxiplan  

4. Project “Toegankelijk Kortrijk” van de Hoge Kouter   

5. Verslag over overleg ‘Parkeerbeleid’ met schepen Weydts  

6. Voorstelling “D’ oede doze”  

7. Korte berichten 

8. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV  

1. Goedkeuring verslag 21 september 2016 

De voorzitter bedankt Michèle Desmet, directeur van De Korenbloem voor de 

gastvrijheid.  

Omdat er wat nieuwe gezichten zijn, stelt iedereen zich kort voor.  
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Tolk vandaag is Liesbet Logghe en studente Katrijn. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Verslag vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Voorstelling van “het Portiek” van De Korenbloem    

Michèle Desmet stelt “Het Portiek” voor. 

VZW De Korenbloem heeft een woonzorgcentrum (zwaar zorgbehoevend en 

kortverblijf), assistentiewoningen (zelfstandig wonen met ondersteuning vanuit wzc) en 

3 dagverzorgingscentra voor personen met dementie. 3 dagverzorgingscentra: Eén 

voor al dan niet zorgafhankelijke, dementerende personen die nood hebben aan 

sociaal contact. Het tweede is voor zorgonafhankelijk dementerende personen en het 

derde is voor jong dementerende personen (jonger dan 65 jaar): “Het Portiek”.   

Het Portiek werkt met kleine leefgroepen en probeert de mensen te begeleiden tot in 

de palliatieve fase. Huiselijkheid, eigenheid, privacy bewaren is er belangrijk. Er wordt 

gewerkt met bewoners, familie en vrijwilligers. De aanwezigen moeten zich in groep 

kunnen handhaven. 

Voordat de diagnose gesteld wordt is men soms lang op zoek (gemiddeld 4,4 jaar). De 

problematiek is anders dan met ouderen. Er is veel agressie, apathie, depressie, …  Er 

is een minimale behoefte aan zorg. De dementie heeft een zwaardere impact op de 

persoon zelf en vraagt een specifieke aanpak. De activiteiten in het centrum zijn van 

huishoudelijke aard, vaak werkgerelateerd (hout, tuin, vrijwilligerswerk, schilderen, …) 

of op hobby’s gericht. Maar ook pauze nemen, op uitstap gaan (vaak in een 

prikkelarme omgeving), … is er mogelijk. Er wordt sterk ingezet op zorg op maat. 

Geregeld wordt de werking met de begeleider, de mantelzorger als centrale persoon 

geevalueerd. Er is veel aandacht voor de mantelzorger via praatgroepen, 

ondersteuning, ontlasting, … 

Het ziekteproces gaat soms heel vlug. Vooral mannen met jongdementie bezoeken 

“Het portiek”.  

3. Betaalbaar toegankelijk taxiplan  

Vorig jaar had de stad een plan klaar voor toegankelijk betaalbaar vervoer voor ouder 

wordende personen. Dat is toen uiteindelijk niet door gegaan doordat één van de 

partners afhaakte. Nu is er een nieuw plan. Bart Denys komt het voorstellen. 

Er komt een proefproject gedurende 6 maand voor ouderen en mensen met beperking. 
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De wijkteams zijn hiervoor verantwoordelijk. Het project kadert in de acties om 

armoede te bestrijden en eenzaamheid te doorbreken. Bepaalde groepen mensen 

geraken niet meer buitenshuis. Er is wel DAV en de mindermobielencentrale, maar ’s 

avonds en ’s nachts rijden ze niet. Taxi’s wel. Maar deze zijn voor bepaalde mensen te 

duur. Daarom wordt er in financiële compensatie voorzien. Het taxibedrijf Cheaptaxi 

stapt mee in het proefproject. Bewoners van Kortrijk ouder dan 75 jaar met een 

verhoogde tegemoetkoming of Kortrijkenaren met een fysische beperking kunnen 

maandelijks 5 taxibonnen ter waarde van 5 euro elk aanschaffen. (Ondertussen werd 

bevestigd dat personen met een visuele beperking ook van het systeem kunnen 

genieten.) Zij betalen maar 2,5 euro per stuk. De rest wordt betaald door de 

stad/OCMW (2 euro) en het taxibedrijf zelf (0,5 euro). De cheques kunnen naar eigen 

goeddunken gebruikt worden: alle 5 de cheques voor 1 verplaatsing, 1 cheque per 

verplaatsing, … en de rest opleggen. De persoon met beperking laat in principe de 

beperking evalueren bij de ergotherapeut van het wijkteam. Een verplaatsing met de 

taxi hoeft niet binnen de stad te blijven. De taxicheques kunnen aangekocht worden op 

10 plaatsen (o.a. bij de lokale dienstencentra). Als het moet kunnen ze zelfs aan huis 

bezorgd worden. De aangekochte cheques blijven 1 jaar geldig. Indien ze niet gebruikt 

werden kunnen ze zelfs terug ingeleverd worden. 

Vragen van de aanwezigen: 

• Wat gebeurt er als klanten binnen de autovrije zone wonen? Vrijwilligers die 

mensen met beperkte mobiliteit in deze zones ophalen hebben ernstige problemen: 

ze moeten dit ruim op tijd aanvragen en krijgen vaak serieuze boetes 

aangesmeerd. Het DB van de SAPH volgt dit verder op en Luc Colman neemt dit 

mee naar het directiecomité van PARKO.  

• Assistentiehonden moeten door de taxibedrijven toegelaten worden maar nog vaak 

worden deze geweigerd. Zal het taxibedrijf de regelgeving hier respecteren? 

• Moeten mensen met een psychische, mentale beperking ook niet tot het systeem 

toegelaten worden? 

4. Project “Toegankelijk Kortrijk” van de Hoge Kouter    

Evelien Neirynck stelt het project “ToekomstSporen” voor. 

Wanneer jongeren met (een vermoeden van) een beperking of chronische ziekte de 

volwassen leeftijd bereiken, ontstaat een nieuwe situatie. Zowel jongeren als ouders 

moeten antwoorden vinden op toekomstvragen die vaak niet eens duidelijk zijn en 
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waarvoor ze onvoldoende geïnformeerd zijn. Elk van hen leeft misschien met bepaalde 

toekomstverwachtingen maar kwamen nog niet tot het formuleren van deze dromen. 

En toch moeten in deze periode keuzes gemaakt die bepalend zijn voor het verdere 

leven van zowel de jongeren als de ouders. 

Het project  ToekomstSporen  wil ouders en jongeren (tussen 15 en 25 jaar) met een 

beperking of chronische ziekte ondersteunen in deze bijzondere overgangsperiode, 

informatie aanreiken zodat de mogelijkheden beter zichtbaar en toegankelijk worden. 

Het project wil handvaten bieden zodat ieder kan komen tot eigen gepaste keuzes.  

In 4 pilootsettings (jongeren uit BSO, jongeren uit regulier onderwijs, jongeren op weg 

naar zelfstandig wonen en jongeren met zeer zware beperking) werden telkens 4 

workshops georganiseerd rond talenten en krachten, dromen en wensen, hun netwerk 

en het uiteindelijk maken van keuzes en stappen zetten. De workshops gingen telkens 

appart voor de jongeren en hun ouders en pas op het einde van de reeks werden ze 

samen gebracht. 

Met de steun van het impulsfonds West-Vlaanderen en het project “Kortrijk 

toegankelijk” kon de Hoge Kouter een parallel parcours opzetten voor zowel de 

jongeren als de ouders. Daarvoor wilde Mia Cattebeke, de directeur van de Hoge 

Kouter, de stad en de SAPH nog eens expliciet danken.  

5. Verslag over overleg ‘Parkeerbeleid’ met schepen Weydts     

Op 23/8 hadden we een overleg met schepen Axel Weydts. 

• Ons parkeerrapport van juli 2014 werd terug boven gehaald. Behalve het 

herschilderen van de blauwe vakken is daar nog niet veel mee gebeurd. Tegen 

eind november werd er beloofd een verslag te bezorgen van wat er aan de andere 

probleempunten kan gedaan worden. Wij zouden proberen de nieuwe 

parkeervakken te screenen maar wij hebben geen zicht op wat er sinds 2014 bij 

gekomen is. 

• Een aantal bovengrondse parkeervakken worden nu specifiek 

bewonersparkeervakken (gele kleur). Dat zal de druk op de andere resterende 

bovengrondse parkeervakken vergroten. Op de algemene vergadering blijkt dat 

mensen met een blauwe parkeerkaart GEEN gebruik mogen maken van deze 

parkeervakken, in tegenstelling met wat over het overleg gezegd werd !!!  

• De SAPH wees er ook op dat als straks ook de parking langs de Leieboorden 

verdwijnt een groot gebied in het centrum van Kortrijk bovengronds nagenoeg 
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parkeervrij wordt. Voor minder mobiele mensen wordt stadhuis, bibliotheek, 

O.L.V.-kerk, Sociaal Huis, … niet meer bereikbaar. De enkele resterende 

voorbehouden parkeerplaatsen zullen dan niet meer volstaan. 

• PARKO voorziet een deeltje van haar budget voor fietsvoorzieningen. De SAPH 

stelde daarom voor dat PARKO de middelen die ze verwerft door sancties tegen 

misbruik van parkeervakken voor personen met een handicap zou gebruiken om 

de voorbehouden parkeervakken te verbeteren. 

• Er zou gekeken worden om aan woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) en De 

Weister (Aalbeke) enkele voorbehouden parkeervakken te voorzien. In Heule is 

dat in ieder geval reeds gebeurd. 

• Tijdens en na de werken aan de stationsomgeving zal de stad ook aan de 

achterkant van het station op de juiste plaats parkeerfaciliteiten voor personen met 

een handicap voorzien. 

• Parkeren in de garage van het stadhuis voor personen met een handicap verliep 

toen nog niet gestroomlijnd. Ondertussen is daaraan verholpen.    

6. Voorstelling “D’ oede doze”    

Uitgesteld wegens tijdsgebrek naar een volgende vergadering  

7. Korte berichten   

• Move for dementia 

Op zondag 20 november is iedereen welkom voor gratis wandeltochten die het 

taboe over dementie doorbreken. De wandeltochten (Spijkerpad, Kortrijk verrast en 

een dementievriendelijke gidsenwandeling in het centrum van de stad), waar het 

taboe rond dementie wordt doorbroken, zijn gratis. Ze zijn interessant en leuk voor 

iedereen! Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar toegankelijkheid, bij aanvang 

wordt hiervoor info gegeven.  

Tijdens de week van 21 tot en met 25 november willen de Wijkteams van Kortrijk 

en vzw Sportplus alle mensen de kans geven om te proeven van het toegankelijk, 

flexibel en gratis beweegaanbod (zitgym, grondgym, soft aerobic, fitness, …). 

De  ergotherapeuten van de wijkteams en de lesgevers van de sportdienst 

organiseren lessen op maat in samenwerking met vzw Sportplus. Het programma 

is te raadplegen op het internet. 

Tot slot is er op zondag 27 november een voorstelling over dementie vol muziek, 
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dans en woord, onder de titel ‘Stage for dementia’. Doorheen de volledige 

voorstelling wordt een stem gegeven aan personen met dementie. Zo wordt er 

samen met Passerelle een performance ontwikkeld die gebracht wordt door 

personen met (jong)dementie, (klein)kinderen en jongeren. Een absolute aanrader 

om te zien en te beleven op zondag 27 november om 15u in de Schouwburg te 

Kortrijk. Tickets: € 6, te bestellen via UiT in Kortrijk aan de balie tijdens de 

openingsuren, of via 056 23 98 55. 

Zie ook: http://www.kortrijk.be/nieuws/move-for-dementia 

• Ondergrondse parking Houtmarkt 

Brede vlotte ingang parkeergarage, goed verlicht. 

Ruime parkeervakken voor iedereen. 

Voor de parkeergarage kan je een reguliere parkeerplaats en een parkeerplaats 

voor personen met een handicap online reserveren via de website van Parko. Er is 

geen ticket nodig, men moet betalen met de bankkaart. Men kan zich ook 

registreren, een abonnement nemen en dan kan men via cameradetectie de 

ondergrondse binnen en buiten. 

De gevraagde voorbehouden bovengrondse parkeervakken komen langs de 

serviceflats. 

• Bedanking ‘De Haerne Club’ voor truitjes voor ‘De Kindervriend’ 

De “De Haerne Club” schonk voetbaltruitjes aan de kinderen van “De 

Kindervriend”. Deze waren daar heel gelukkig mee. Bedankt Fanny! 

• My handicap 

De aanvraagprocedure voor de aanvragen tegemoetkoming voor personen met 

een handicap is gewijzigd. Nu moet men dit online doen. Hulp kan hierbij in eerste 

instantie gevraagd worden bij de huisarts. Indien dit niet mogelijk zou zijn, kan 

men zich wenden tot de mutualiteit, of bij het sociaal huis en in de wijkcentra. Het 

is niet meer mogelijk deze aanvraag in het stadhuis te doen, gezien de privacy er 

niet kan gegarandeerd worden. 

8. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

25 januari: dakcafé stadhuis 

Da andere data voor de AV’s in 2017 zijn: 15/3 - 21/6 - 20/9 - 15/11.   
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Kandidaten voor de volgende algemene vergaderingen mogen zich altijd melden 

bij de secretaris. 

• Vragen en info vanuit de AV  

Een lid beklaagt zich over de behandeling door PARKO van een groep die per 

liftbus de stad bezocht. Ofwel moest men een dag parkeergeld voor meerdere 

parkeervakken (omwille van de lengte van de bus) betalen om de liftbus aan de 

Veemarkt te laten parkeren ofwel moest men met de bus naar de stadsrand en alle 

passagiers met kleine busjes (van bijv. de Hoge Kouter) laten overbrengen naar 

het stadscentrum.  

Het DB belooft deze zaak verder op te volgen. 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Steffie Houthoofd en de collega’s DB. 

Volgende AV: woensdag 25 januari 2017. Locatie: dakcafé stadhuis  
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