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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2014-09-17 
 

 

Plaats De Stroom vzw, Oudenaardsesteenweg 234, 8500 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), Deborah Masson (Brailleliga), Chiron Potié 
(De Stroom vzw), Regine Lagae (Mindervaliden Vlaanderen), de heer 
en mevr. Michiel Vandamme (VeBeS Kortrijk), Donaat Dumon 
(Zonnewijzers), Jo Vromant (RA-Liga regio Kortrijk), Zuster Brigitte 
(Stoma Ilco), Johnny Billiet (Stoma Ilco), Pierette Chambart (Stoma 
Ilco), Peter Vanhoutte (Absoluut), Nadine Baertsoen (MS-liga), Agnes 
Vanhoutte (KVZ), Francis Decrocq (Similes Zuid West-Vlaanderen), 
Fabienne Denys (De Speelvogel), Johan Delgat (De Haerne Club), 
Ueamporn Khamphila (De Haerne Club), Freddy Haghebaert 
(Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Rafaël Dhuyvetter 
(Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Geo Verstichel (LAK), Marniek 
De Bruyne (LAK), Joke Tanghe (CM - Ziekenzorg), Freddy Nolf 
(LVSW), Chris De Wulf (KVZ), Caroline Ballekens (De Kindervriend), 
Jacques Laverge (Vereniging Nierpatiënten), Joyce Vulsteker (MPI 
Hoge Kouter), Els Vandoolaeghe (MPI Zonnebloem), Françoise 
Buysschaert (individueel lid), Liesbeth Logghe (tolk VGT).  

Verontschuldigd Philippe De Coene (schepen van Welzijn), Tomas Bulcaen (kabinet 
van de schepen), Francis Bekaert (OAR), Sabina Braeckman 
(kinderdagverblijf Auricula), Toon Coorevits (Groep Ubuntu), Rudy De 
Coene (Revalidatiecentrum Overleie), Sophie Tessier 
(Revalidatiecentrum Overleie), Liselore Winters (De Stroom vzw), Luc 
Colman (Den Achtkanter), Marie Glorieux (BUSO Ter Bruyninge), Luc 
Decantere (expert- ind. Lid), Gerry Guldentops (individueel), Riet 
Viaene (individueel lid).  

Afwezig Julie Leurs  (Ado-Icarus Menen), Carlos Depreytere (KVG), Geert 
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Van Turnhout  (KVG), Ghislain Dufraimont (KVG), Chris 
Debrabandere (MS Liga), Francis Rodenbach (individueel), Lien 
Deblaere (VFG), Wim De Praeter (De Bolster), 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), Rik Debels (individueel lid), 
Marc Desmet (individueel). 

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 18 juni 2014 

2. De Speelvogel: balans 1 jaar ‘nieuwe’ Speelvogel 

3. Project Blue Assist: presentatie vormingspakket, verdere aanpak en planning 

4. Nieuwe app ‘Toepark’  

5. Overleg met AZ Groeninge: aandachtspunten   

6. Rare Snuiters: even voorstellen 

7. Stadsinfo-brochure 

8. Internationale dag van personen met een handicap: ideeën? 

9. Korte berichten:  

• Overleg met de schepenen op 15 juli 

• Campus Kortrijk Weide 

• Durflab 

• Mobiliteitsbeurs   

• Persmoment BlueAssist  

• Brochure “Liever overdag” 

• Rollatortreffen  

10. Varia:  

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering  

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

1. Goedkeuring verslag 18 juni 2014 

• Dank voor de gastvrijheid aan De Stroom.  

• Liesbeth Logghe tolkt; Koen Amerlynck typt voor Peter Vanhoutte. 
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• Welkom aan de vele nieuwe mensen die hier aanwezig zijn. 

• We nemen afscheid van Rudy De Coene (Revalidatiecentrum Overleie) die op 

pensioen gaat. Vanaf volgende vergadering komt Sophie Tessier in zijn plaats. 

Vandaag zijn beiden verontschuldigd. 

• Verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

2. De Speelvogel: balans 1 jaar ‘nieuwe’ Speelvogel  

Fabienne Denys, voorzitster van De Speelvogel geeft kort een overzicht van de gang 

van zaken.  

De provincie heeft vanuit het ‘Impulsfonds’ subsidies voor 3 jaar beloofd. Deze is ook 

bedoeld voor de mobiele spelotheek. Daarmee is o.a. de job van Liselore Winters als 

coördinator, deeltijds, een stuk beveiligd. 

Er ging al 1 inclusieve spelnamiddag met de buurtsportwerking door. Het is de 

bedoeling dat dit in de toekomst ook voor andere groepen georganiseerd wordt. 

Men is bezig met kijken voor de continuïteit in de personeelsbezetting (sollicitaties). 

Ook voor personen met beperking wordt er uitgezien naar ‘maatwerk’ (jobs uitgetekend 

in functie van de mogelijkheden van de werknemers).  

De nieuwe spelotheek heeft al 150 leden. Ook de oud-leden (zorginstellingen, 

ergotherapeuten, …) die vroeger kwamen vinden stilaan terug de weg.  

Lidgeld en ontleningsgeld is aangepast voor de financieel zwakkere klanten. 

3. Project Blue Assist: presentatie vormingspakket, verdere aanpak en planning 

Bart Biesbrouck, vormingscoördinator van groep Ubuntu geeft toelichting. 

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. En zo wil men o.a. via een vormingsproject uitgewerkt door groep Ubuntu 

leerlingen 2e graad middelbaar onderwijs mee nemen in het verhaal. Vanaf oktober dit 

jaar worden alle Kortrijkse scholen (ruime regio) hiervoor aangesproken.  

De vormingssessie bestaat uit 3 delen:  

1. Er bij horen of er niet bij horen. Dit thema leeft bij de 14-16-jarigen. Daarmee kan 

men de link leggen naar de doelgroep (personen met een beperking) en naar de 
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verplaatsingsmogelijkheden van die mensen om ergens bij te kunnen gaan horen.  

2. Middel om zich gemakkelijker in het verkeer te bewegen: Blue Assist: kaartjes of 

smartphone met pictogrammen en begrippen die aangeven wat moet gebeuren, traject 

vanop afstand volgen via de smartphone van de persoon met beperking.   

3. Wat kan ik als leerling doen? Leren werken met Blue Assist en een Blue Assist-

vriendelijke klas worden (een beetje competitie is nooit slecht). 

Het streefdoel van dit project: dit jaar ongeveer 40 klassen bereiken. Door materiaal ter 

beschikking van de scholen te stellen kunnen de scholen daarna verder werken aan 

het project. 

Dit project is gesubsidieerd door Hart voor Handicap. 

Opmerking uit de vergadering: niet alleen jongeren moeten hierbij betrokken worden. 

Inderdaad, er is ook een Vlaamse campagne voorzien en binnen Kortrijk wordt er ook 

op een ruimer publiek gemikt (zie verder bij de korte berichten).  

4. Nieuwe app ‘Toepark’  

Een nieuwe app ‘Toepark’ leidt naar vrije parkeerplaatsen voor mensen met een 

handicap in de omgeving van de plaats waar men zich bevindt. Deze nieuwe app zorgt 

er voor dat mensen met een handicap in Vlaanderen gemakkelijker een parkeerplaats 

vinden. 

Enkele aanwezigen op de vergadering testten de app op hun smartphone of tablet en 

stelden vast dat het werkt. 

5. Overleg met AZ Groeninge: aandachtspunten 

Op 23 oktober a.s. om 16 u. hebben SAPH en OAR opnieuw een overleg met de 

directie van AZ Groeninge. We maakten al een hele lijst met aandachtspunten op. 

Chris geeft een overzicht. Uit de vergadering komen nog enkele andere punten naar 

voor: 

• Deuren naar afdeling gaan voor rolstoelgebruikers verkeerd open en codesysteem 

aan die deuren hangt te hoog en te veel in de hoek waardoor deze moeilijk 

bereikbaar is met bepaalde rolstoelen. 

• Aan de ingang van het ziekenhuis kan je als dove of slechthorende buiten de 

openingsuren niet binnen omdat er uitsluitend met een parlofoon gewerkt wordt. 

Mochten er ondertussen nog opmerkingen zijn dan mogen die doorgespeeld worden 

aan het dagelijks bestuur of Anne-Marie Heytens. 
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6. Rare Snuiters: even voorstellen 

Peter Vanhoutte en Koen Amerlynck stellen het boek ‘Rare Snuiters’ voor. 

Het is een kinderboek met prenten en gedichten over dieren met rare trekjes. Het is 

een inclusief boek voor alle kinderen: te lezen met je oren en te bekijken met je 

vingers. Iedereen kan er plezier aan beleven. De  fantasie wordt geprikkeld, kinderen 

worden geconfronteerd met verschillende ervaringswerelden. De vele aanpassingen 

storen niet maar verrijken het boek met een extra dimensie: bijv. braille op elke 

bladzijde is fascinerend, grote tekeningen in reliëf, in kleuren en met veel contrast. 

Men gebruikt een duidelijk leesbaar lettertype. Ook een audio-CD ingesproken door 

Wim Opbrouck hoort bij het boek. Op de cd vind je ook de beschrijving van de 

tekeningen, een dierengeluid na ieder gedicht. Al 2200 boeken werden er verkocht. De 

reacties zijn zeer positief, ook bij kinderen met autisme. Het boek behaalde reeds vele 

prijzen, nationaal en internationaal. De auteur is Jan Dewitte, personeelslid van Licht 

en Liefde en Freya Vlerick heeft de tekeningen ontwikkeld in het kader van haar 

eindwerk. 

Peter gebruikt het boek bij workshops voor kinderen. Koen heeft op de cd de geluiden 

van de dieren nagebootst. 

Te bestellen bij Blindenzorg Licht en Liefde tegen productiekostenprijs: 29,95 euro. Zie 

ook de website www.raresnuiters.be.  

7. Stadsinfo-brochure  

We kregen in Kortrijk de nieuwe ‘Stadsinfo’ in de bus. We willen hierbij aandacht 

vragen voor de (niet-)leesbaarheid ervan. In 2007/2008 en 2008/2009 werden 

hieromtrent reeds brieven verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen 

en daar is nog steeds niets mee gebeurd. We stellen een brief op namens SAPH en 

OAR en leggen deze voor aan de burgemeester die verantwoordelijk is voor 

communicatie. 

Een aantal bedenkingen die we reeds noteerden: 

• het formaat is te klein en bijgevolg niet voor iedereen te hanteren, 

• wanneer je iets opzoekt en het boekje openlegt klapt het meteen weer dicht, 

• te kleine letters maken dat de brochure moeilijk te lezen is, 

• bepaalde stukken tekst zijn moeilijk tot niet leesbaar voor mensen met dyslexie of 

een matig tot slecht zicht omwille van verkeerd en te weinig contrast, 

http://www.raresnuiters.be/
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• het is vaak moeilijk om gewenste info terug te vinden door de gebruikte lay-out, 

• het doorzoeken van de stadsinfo naar één bepaald onderwerp op zich is heel 

moeilijk, 

• … 

Andere pijnpunten zijn steeds welkom bij de leden van het dagelijks bestuur of Anne-

Marie Heytens. 

8. Internationale dag van personen met een handicap: ideeën? 

Op 3 december gaat terug een internationale dag voor personen met een handicap 

door. Dit is een initiatief van het Centrum voor gelijke kansen. 

Wie ideeën heeft voor een thema mag dit doorgeven aan Anne-Marie Heytens. 

Ondertussen is er al een voorstel binnen voor een activiteit van VFG in samenwerking 

met de stadsbibliotheek. 

9. Korte berichten 

• Overleg met schepenen op 15 juli 

SAP en OAR hadden overleg met enkele schepenen. Een greep uit wat besproken 

werd:  

- Rapport parkeerplaatsen – met schepen Marc Lemaître  

• Het rapport met overzicht van nodige aanpassingen werd afgegeven aan 

aanwezige schepenen. Dit rapport is ook te vinden op de website van de SAPH: 

(www.kortrijk.be/over-de-stad/inspraak/adviesraden/stedelijke-adviesraad-voor-

personen-met-een-handicap). 

• Er zijn verschillende acties nodig: acties op korte termijnen (bijv. herschilderen 

vakken), op middellange termijn (bijv. verlagen van stoepranden op bepaalde 

cruciale plaatsen waar niet direct een heraanleg van de hele straat wordt 

voorzien) en op lange termijn (principes van integrale toegankelijkheid doorheen 

alles toepassen). 

• Het is belangrijk van de lat zo hoog mogelijk te leggen met oog op de toekomst 

aangezien toekomstige beslissingen genomen worden met een impact op 

tientallen jaren verder. Denk bijv. aan ondergrondse parkeergarages (vrije hoogte 

voor auto’s pmh type bestelwagen, parkeergelegenheid vóór de slagbomen of 

automatisch vanop afstand te bedienen slagbomen cfr. Franse autosnelwegen). 
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- Terrasreglement – met schepen Wout Maddens  

• Uniformiseren terrassen komt er aan. Hierbij gaat ook de nodige aandacht naar 

doorgangsbreedte.  

• Er werd beloofd ook aandacht te hebben voor het vrijwaren van de 

blindengeleidingslijnen (cfr. nieuwe blindengeleiding stationsomgeving).  

- Onderzoek VIVES toegankelijk openbaar vervoer – met schepen Marc Lemaitre  

• De onderzoekers krijgen nog als opdracht mee om meer concreet te zijn: wat 

kunnen we doen als stad en wat is prioritair?  

• In het najaar is er een terugkoppeling onderzoek naar mensen die meewerkten.  

- BlueAssist kwam ook nog aan bod: lancering (okt.), mobiliteitsbeurs (nov.). 

• Campus Kortrijk Weide 

- Donderdag 18 sept. om 19.30 u. in The Level – HOWEST, Kortrijk 

(Botenkopersstraat, 2): Info voorontwerpen.  

- Maandag 29 sept. om 19.30 u. Jeugdcentrum Tranzit (NMBS Loods – Parking 

Appel): Overlegtafels Campus Kortrijk Weide. Inschrijving vooraf verplicht.  

• Durflab 

De federale dienst ‘Administratieve vereenvoudiging’ is bezig rond ouders met 

kinderen met een handicap die hun weg niet vinden in de administratie en de 

dienstverlening. De dienst trok iemand aan om trajecten te begeleiden, ook in Kortrijk. 

Durflab is zo een initiatief dat out of the box vertrekt vanuit droombeelden. Iedereen die 

wil mee nadenken over waar we naar toe willen mag aansluiten. 

De volgende bijeenkomst van ‘Durflab’ gaat door in Budafabriek op 22 sept. om 17.30 

u. Liefst vooraf inschrijven via Anne-Marie Heytens. 

Uit de vorige bijeenkomst van ‘Durflab’ is reeds 1 concreter thema gegroeid: het 

oprichten van een intersectoraal loket. Daarrond wordt er bijeengekomen op 29 sept in 

het Dakcafé stadhuis om 18 u. Ook hier graag vooraf inschrijven bij Anne-Marie. Zie 

ook www.kortrijk.be/durflab. 

• Mobiliteitsbeurs 

Rond mobiliteit (ook voor personen met een beperking) gaat er een beurs door op 4 

nov. van 14 tot 18 u. in de Zevenkamer, Heule. Ook hier komt Blue Assist aan bod, 

maar daarnaast ook andere initiatieven als MAV Mobiwest, autodelen van 

http://www.kortrijk.be/durflab
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rolstoelvriendelijke wagens, De Lijn, ….  

Iedereen welkom. 

• Persmoment BlueAssist 

Blue Assist wordt voor het ruime publiek van Kortrijk gelanceerd op een persmoment in 

het Dakcafé van het stadhuis op 8 okt. om 16 u. Je leest en hoort er vast meer over. 

We zoeken nog vrijwilligers om campagne te helpen voeren met ‘Simon’ die Blue 

Assists werft. Hij voert campagne op 8 oktober aan het station en op de Grote Markt. 

Verenigingen of vrijwilligers die willen meehelpen contacteren Anne-Marie Heytens. 

• Brochure “Liever overdag” 

De nieuwe brochure is beschikbaar. Wie interesse heeft kan er 1 mee nemen. 

• Rollatortreffen 

Nog eens herinneren: zondag 21 september a.s. afspraak om 15:00 uur: Robbeplein. 

10. Varia 

• Locatie volgende AV 

19 november: 19.30 u.: ADO Icarus in het Buurthuis van de Lange Munte, Kortrijk.     

• Vragen aan het DB en rondvraag leden 

- De Ouderenadviesraad meldt een probleem rond toegankelijkheid in het 

Begijnhof aan de ingang van de St. Annazaal. Slechtzienden zien niet 

voldoende de trappen liggen nadat ze de glazen deur gepasseerd zijn. OAR 

en SAPH zullen dit melden aan de OCMW-architecte. Freddy Nolf neemt het 

initiatief. 

- 10 jaar Vereniging van nierpatiënten werd zopas gevierd. Er is een grote 

behoefte aan donoren en Kortrijk loopt daarin achter. Iedereen die geen verzet 

aantekent is in principe donor maar de familie van de overledene kan soms 

moeilijk doen en daarom is het belangrijk dat kandidaten donoren toch aangifte 

doen. 

- LAK (Lokaal Alternatief Kortrijk) stelt zich voor. Op 16 jan. Kwam men voor het 

eerst samen rond de grote nood aan kortverblijf en tehuizen (ook in het 

Kortrijkse). Ze willen trekker spelen m.b.t. die thematiek. Het grootste 

probleem is een initiatief, eens het gebouw er staat, draaiende te houden. Ze 

willen ook rond mobiliteit voor pmh trekker spelen. Binnenkort organiseert LAK 

een debatavond.  
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Vanuit De Zonnebloem wordt er gemeld dat ze minderjarigen en een beperkt 

aantal meerderjarigen in kortverblijf kunnen opvangen en dat ze daarmee al 

heel wat gezinnen bereiken. 

- Peter Vanhoutte laat weten dat hij in de week ‘s middags in een sociale 

eetplaats in Gent gaat eten en dat mensen met een beperking in de keuken en 

bij het opdienen de dienst uitmaken. Misschien een idee voor Kortrijk waar het 

OCMW ook bezig is met een sociaal restaurant op poten te zetten? 

Uitgedeelde bijlagen: 

• Geen 

Te raadplegen linken: 

• www.raresnuiters.be  

• www.kortrijk.be/over-de-stad/inspraak/adviesraden/stedelijke-adviesraad-voor-

personen-met-een-handicap 

• www.kortrijk.be/durflab 

 

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

Volgende AV: woensdag 19 november om 19.30 u. Locatie: ADO Icarus, Buurthuis van 

de Lange Munte, Kortrijk.  

 

http://www.raresnuiters.be/
http://www.kortrijk.be/durflab
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