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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2015-09-23 
 

 

Plaats De Hoge Kouter, Bad Godesberglaan 21, 8500 Kortrijk  

Aanwezig  Iemants Chris (SAPH - voorzitter), Amerlynck Koen (SAPH - 
ondervoorzitter), Detremmerie Marc (SAPH - secretaris / Studio 
Bloema vzw), Marijsse Jeroen (SAPH - penningmeester), Viaene 
Tommy (SAPH - public relations / De Stroom vzw), Heytens Anne-
Marie (Team Welzijn - Kortrijk), Van Iseghem Marc (De Haerneclub 
vzw Zuid-West-Vlaanderen), Colman Luc (Den Achtkanter), De 
Coene Philippe (Schepen van Welzijn), Billiet Johnny (Stoma-Ilco), 
De Bruyne Marniek (LAK), Verstichel Geo (LAK), Nolf Freddy 
(L.V.S.W.), Vulsteker Joyce (MPI De Hoge Kouter), Baertsoen Nadine 
(MS-Liga), Chambart Pierette (Stoma-Ilco), zuster Brigitte (Stoma-
Ilco), Oestlandt Guido (VeBeS Kortrijk), Vervaeke Frans (Vebes),  
Logghe Liesbet (Tolk), Deprez Flore (K.V.G.), Mia Cattebeke (Hoge 
Kouter), Haghebaert Freddy (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), 
Dewulf Chris (K.V.Z.), ), Lamote Anne-Marie (RA-Liga), 

Verontschuldigd Hoirelbeke Estella (Ziekenzorg CM), Demets Olivier (MPI De 
Kindervriend), Coorevits Toon (Groep Ubuntu), Vervaecke Fanny (De 
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen),Bossuyt Chris (Individueel 
lid), Devillé Mireille, Vanhoutte Peter (Absoluut vzw), Masson 
Deborah (Brailleliga vzw), Nachtergaele Marie-Jeanne (Brailleliga 
vzw), Glorieux Marie (Buso Ter Bruyninge), De Praeter Wim (De 
Bolster, Viaene Riet (Individueel lid), Bulcaen Tomas (Kabinet 
schepen De Coene), Braeckman Sabrina (Kinderdagverblijf Auricula), 
Decoo Veerle (Mentor vzw), Lagae Régine (Minder-Validen 
Vlaanderen, Vromant Jo (RA-liga), Tessier Sophie 
(Revalidatiecentrum Overleie), Laverge Jacques (Vereniging 
Nierpatiënten), Deblaere Lien (V.F.G.), Debaenst Christine 
(Zonnewijzers), Dumon Donaat (Zonnewijzers), Rondelaere Gerda 
(Individueel lid). Verledens Claire (V.S.O.G. Groeninge), 

Afwezig Vandoolaeghe Els (MPI De Zonnebloem), Buysschaert Françoise 
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(Individueel lid), Debels Rik (Individueel lid), Decantere Luc 
(Individueel lid), Rodenbach Francis (Individueel lid), Winters Liselore 
(De Speelvogel), Potié Chiron (De Stroom vzw), Bekaert Kathleen 
(Vlaamse Vereniging voor Autisme), Cambien Anne-Marie (Auxilia), 
Dejagere André (Inclusie Vlaanderen), Demeestere Christophe 
(Similes Zuid-West-Vlaanderen), Derycke Christine (Buso De Kouter), 
Desmet Marc (Individueel lid), Dufraimont Ghislain (K.V.L.G.K.), 
Herman Natascha (Instituut De Pottelberg), Leurs Julie (Ado-Icarus 
Menen), Notebaert Marleen (Ado-Icarus), Tanghe Bert (De Branding, 
dienstverleningscentrum voor PmH), Vandemergel Mevr. (Kornevis), 
Vander Beken Frank (Vlaamse Vereniging Bechterew-patiënten), 
Vyncke Mieke (De Branding), Winne Yvan (Revalidatiecentrum 
Accent).  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 17 juni 2015 

2. Project i.v.m. orgaandonatie 

3. Even voorstellen: De Hoge Kouter  

4. Wie is wie? 

5. Korte berichten 

• Gebouw van OCMW aan de Dam toegankelijk voor rolstoelgebruikers  

• Project Visite  

• Zorgcampus in Bellegem  

• Inleefsessies ouderenzorg (zusters Augustinessen)  

• Stand van zaken toegankelijkheid Sint-Annazaal  

• Stand van zaken verlaging Leieboorden  

• Advies zwembad, wandelingen  

• Stand van zaken toegankelijkheid Grote Markt   

• Klankbordgroep Klare Taal 

• Stand van zaken stationsproject Kortrijk 

6. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen  

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

1. Goedkeuring verslag 17 juni 2015 

We staan even stil bij het overlijden van Francis Bekaert: 16 juli overleden – 67 jaar – 

veel betekend voor SOAR, SAPH (AV, overleg met de schepenen, screenings, 

netwerkoverleg, Struikelblok, …) 
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Dank voor de gastvrijheid aan onze gastvrouw Mia Cattebeke. 

Tolk vandaag is Liesbeth Logghe. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

2. Project i.v.m. orgaandonatie  

Hilde Meuleman: vanuit de provincie West-Vlaanderen een project/soort campagne. 

Geven om te leven. Leven om te geven. 

Er zijn te weinig organen. Te veel mensen sterven nog omdat er niet tijdig een orgaan 

is. 

Alle besturen werden aangesproken om hun website met info daaromtrent te 

vervolledigen en af te stemmen op mekaar. Nu campagne orgaandonatie. 

Registratie op gemeentebestuur, of via donorkaart of via mondelinge verklaring aan 

vertrouwenspersoon. 

Doel van de campagne: burger kent wetgeving, misvattingen wegwerken, er over 

praten.  

We willen meer accent leggen in de toekomst op jonge mensen. 

Info-avond organiseren is voor verenigingen wel duur (ongeveer 130 euro). 

In België is iedereen donor tenzij hij/zij of omgeving weigert. Men zet wel moeilijker de 

stap tot de vraag naar donorschap als er geen registratie is. 

Er is uitwisseling tussen diverse landen mogelijk. 

Zou er interesse zijn vanuit de verenigingen om op zo een info-avond op te komen als 

de SAPH dit organiseert? Graag reactie uit de verenigingen! 

3. Even voorstellen: De Hoge Kouter  

Mia Cattebeke, directeur van De Hoge Kouter.  

Op de Hoge Kouter heeft men 3 luiken: buitengewoon middelbaar onderwijs, 

dagopvang en ambulante werking (mobiel of hier in het centrum voor de jongeren en 

zijn/haar gezin). 

Filmpjes worden getoond over onderwijsdagopvang en dagopvang. 

De leerlingen, oud-leerlingen en hun ouders worden via de ambulante dienst gevraagd 

wat ze hier geleerd hebben en kunnen gebruiken in het dagelijkse leven en wat ze hier 

gemist hebben. Ook over hun dromen worden ze bevraagd. Zo kan men hier leren wat 
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belangrijk is voor elk van hen in het verdere leven. 

4. Wie is wie?    

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

Jeroen geeft de aanwezigen en afwezigen een opdracht om daar in de volgende 

vergaderingen van de AV iets mee te doen. 

Graag terugsturen naar anne-marie.heytens@kortrijk.be  tegen maandag 5 oktober. 

5. Korte berichten 

• Renovatie gebouw van OCMW aan de Dam 49-53 toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers  

Het OCMW is volop bezig met de schoonmaak en de inrichting van een woning op de 

Dam waar ook rolstoelgebruikers kunnen intrekken.  

Er komen 23 sociale appartementen voor 11 senioren en 12 personen met een 

beperking. Parkeren zal dichtbij kunnen, er wordt een lift geïnstalleerd, er is aandacht 

voor de correcte breedte van de doorgangen, drempelvrij, deur met elektrische pomp 

en afstandsbediening, keuken met werkblad onderrijdbaar en in hoogte verstelbaar, 

dampkap op voorkant werkblad, badkamer met onderrijdbare lavabo, douchezitje, 

schakelaars op hoogte deurkruk. Voor de begeleiding is er een samenwerking met 

OCMW, CAW, Groep Ubuntu, den Achtkanter, de Branding, Vesta (begeleiding 

mensen met psychische zorgvraag), de Bolster en Heilig Hart. 

Als SAPH zijn we tevreden dat we kunnen vaststellen dat er met ons advies (referentie 

eerdere samenwerking met het OCMW voor planadvies De Nieuwe Lente en 

renovatieproject Overleie) wordt rekening gehouden.    

Eerder heeft De Nieuwe Lente, Heule al flatjes gemaakt. Ook op Overleie is er een 

project lopende. 

• Project Visite  

In juni 2015 liep het project Visite af. In de periode van september 2013 tot juni 2015 

werden 360 huisbezoeken bij 65-plussers uit Kooigem, Bellegem en Rollegem 

afgelegd. Sociale hulpverleners van het OCMW-Ouderenzorg kregen bij de 

huisbezoeken volgende hamvraag mee: “Kennen de 65-plussers hun rechten en 

gebruiken ze die?” Enkele vaststellingen: de huisarts speelt een belangrijke rol als 

vertrouwenspersoon, de mogelijkheid van een parkeerkaart is vaak niet gekend, idem 

wat premies betreft en andere steun op maat en het sociaal netwerk is erg belangrijk. 

mailto:anne-marie.heytens@kortrijk.be
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Tijdens de huisbezoeken werden de financiële situatie, de nood aan zorg en/of 

veiligheid uitgebreid bekeken. Samen met de bewoners ging het OCMW op zoek naar 

een oplossing op maat om de mensen zo lang mogelijk in goede omstandigheden 

thuis te kunnen laten wonen. De aanvragen gingen over zorgpremies, 

renovatiepremies, gezinszorg, ergo aan huis, klusjesdiensten, enzovoort. 

Op basis van de resultaten werkt het OCMW Kortrijk aan een actieplan om 

systematisch alle senioren die er nood aan hebben te bereiken. Belangrijk i.f.v. 

continuering van het project. 

We vinden dit een prachtig project! 

Het rapport is te vinden via volgende link:  

www.kortrijk.be/ocmw/producten/project-visite 

• Zorgcampus in Bellegem  

Het OCMW is bezig met de plannen voor een zorgcampus in Bellegem: een 

woonzorgcentrum met 96 woongelegenheden, een 20-tal sociale flats en een 

buurtcentrum. Er zal aandacht zijn voor architectuur op mensenmaat, duurzaamheid 

en energiezuinigheid en er komen een 50-tal openbare parkeerplaatsen.  Het 

toegankelijkheidsbureau Enter heeft ondertussen al advies gegeven bij de 

voorliggende plannen. Ten vroegste in het voorjaar 2016 zal men met de werken 

kunnen starten. 

• Inleefsessie ouderenzorg (zusters Augustinessen) 

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

september en oktober 2 vormingsdagen waarbij er zowel in de voor- als in de 

namiddag 5 inleefsessies doorgaan. Het betreft zich inleven als slechthorende oudere, 

slechtziende oudere, persoon met fysieke beperking, met psychische zorgvraag en 

mensen met dementie. De sessies worden verzorgd door ervaringsdeskundigen; onder 

wie 3 mensen van de SAPH. Alle sessies zijn volzet, deelnemers zijn personeelsleden 

van OCMW Zusters Augustinessen: verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen, 

poetspersoneel, animatoren, ergo, kiné,… 

Bij positieve evaluatie worden de sessies volgende jaar herhaald. 

• Stand van zaken toegankelijkheid Sint-Annazaal 

Toegang tot de lift is nog een probleem. Vorige week werd dit naar architecte OCMW 

teruggekoppeld. Ze bemiddelt tussen “onroerend erfgoed” en SAPH. De schepen 

http://www.kortrijk.be/ocmw/producten/project-visite
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vraagt om grondaanleg in Begijnhof met SAPH nog eens te bekijken. Ook voor binnen 

huis grootjuffrouw wordt zo veel mogelijk gekeken naar de toegankelijkheid. 

• Stand van zaken verlaging Leieboorden  

Bezorgdheid om parkeerplaatsen minder mobiele personen. We zullen daar vinger aan 

de pols moeten houden.  

• Advies zwembad, wandelingen  

De adviezen staan op de website www.kortrijk.be/saph  

• Stand van zaken toegankelijkheid Grote Markt  

Regelmatig advies gegeven. Vandaag artikel in krant. 

Terrassen worden breder. Daarnaast 40 cm brede geleidelijn langs buitenkant. Vaste 

terrassen worden voorzien. Vaste parasols. Sanctie wordt voorzien in nieuw 

terrasreglement.  

Schepenen mobiliteit (doorgang) en openbare ruimte (terrassen) bevestigen grotere 

terrassen verzoend met grotere passage voor voetgangers. Terras-uitbaters die 

doorgang moeilijk maken worden door de stad tot de orde geroepen. 

• Klankbordgroep Klare Taal 

Een werkgroep is vorige maand gestart met feedback geven aan diensten die hun 

brieven ‘hertalen’. De klankbordgroep is samengesteld met mensen uit diverse hoeken 

(anderstaligen, ouderen, mensen met een mentale beperking, …) De eerste dienst die 

zijn brieven hertaalde was Dienst burgerzaken. Het is de bedoeling om over een 

periode van een aantal jaar alle brieven die vanuit de stadsdiensten verstuurd worden, 

te hertalen en bijgevolg beter verstaanbaar te maken. 

Marc Van Iseghem vraagt om ook betrokken te zijn. 

Wie nog wil meewerken stuurt een mail naar Anne-Marie. 

• Stand van zaken stationsproject Kortrijk 

Klankbordgroep geweest over de voorbereidingswerken voor de eerste fase van de 

grote werken. Bussen zullen langs de spoorwegen komen zowel langs voorkant als 

langs Minister Tacklaan. Fietsparking op Stationsplein. 

6. Varia 

• Datum en locatie volgende Algemene Vergadering 

18 november: in Centrum Overleie, Kortrijk. 

http://www.kortrijk.be/saph
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• Vragen en info vanuit de algemene vergadering  

• Kortrijk is bezig met fietsbeleidsplan. SAPH is daar niet bij betrokken. Fiets 

dreigt koning te worden. 

• Er zijn plooistoeltjes aangevraagd voor “Texture” en hoortoestellen ter 

beschikking. Wij kregen de suggestie om dit te vermelden op de website. 

(Ondertussen keek Koen dit na op hun site maar vond hier geen info over 

terug. Misschien kunnen wij met de SAPH het advies geven aan Texture 

om deze service op hun site te vermelden?) 

• Overleg met AZ Groeninge gaat nog altijd door op 27 november.  

 

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

Volgende AV: woensdag 18 november 2015. Locatie: Centrum Overleie, Kortrijk 
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