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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2014-01-22 
 

 

Plaats Dakcafé Stadhuis, Grote Markt, 54, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Chris Iemants (voorzitter SAPH), Koen Amerlynck (ondervoorzitter, 
SAPH), Marc Detremmerie (secretaris SAPH/Studio Bloema), Jeroen 
Marijsse (penningmeester SAPH), Tommy Viaene (De Stroom vzw), 
Anne-Marie Heytens (welzijn, stad Kortrijk), Philippe De Coene 
(schepen van Welzijn), Tomas Bulcaen (kabinet van de schepen), 
Lieven Lybeer (gemeenteraad), Christine Depuydt (gemeenteraad), 
Maarten Seynaeve (gemeenteraad), Thomas Holvoet (OCMW-raad), 
Francis Bekaert (OAR), Zuster Brigitte (Stoma Ilco), heer en mevr. 
Billiet (Stoma Ilco), Regine Lagae (Mindervaliden Vlaanderen), Peter 
Vanhoutte (Absoluut), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Christine 
Debaenst (Zonnewijzers), Marc Deneweth (RA-Liga), Anne-Marie 
Lamote (RA-Liga), Guido Oestlandt (VeBeS Kortrijk), Nadine 
Baertsoen (MS-liga), Chris Debrabandere (MS-Liga), Jacques 
Laverge (Vereniging Nierpatiënten), Francis Decrocq (Similes Zuid 
West-Vlaanderen), Suzanne Leplae (KVZ), Freddy Haghebaert 
(Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Marc Van Iseghem (De 
Haerne Club), Fanny Vervaecke (De Haerne Club), Freddy Nolf 
(LVSW),  Agnes Vanhoutte (KVZ), Wim De Praeter (De Bolster), Jo 
Dubois (De Bolster), Joyce Vulsteker (MPI Hoge Kouter), Natascha 
Herman (Instituut De Pottelberg), Toon Coorevits (Groep Ubuntu), 
Pascal Hauspie (Den Achtkanter), Marie Glorieux (BUSO Ter 
Bruyninge), Luc Colman (Den Achtkanter), Riet Viaene (individueel 
lid), Françoise Buysschaert (individueel lid), Rik Debels (individueel 
lid), Gerry Guldentops (individueel), Francis Rodenbach (individueel), 
Liesbeth Logghe (tolk VGT), Sara Ferlin (directie Facility).  

Verontschuldigd Joke Tanghe (CM – Ziekenzorg), Hilde Douchy (MS Liga-
Vlaanderen), Marie-Jeanne Nachtergaele (Brailleliga), Deborah 
Masson (Brailleliga), Rita De Smet (RA-Liga), Jo Vromant (RA-Liga), 
Riet Vermeulen (CM Ziekenzorg), Sabina Braeckman 
(kinderdagverblijf Auricula), Eline Vandemeulebroucke (MPI De Hoge 
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Kouter, ambulante dienst KABAS), Rudy De Coene 
(Revalidatiecentrum Overleie), Luc Decantere (expert- ind. lid), 
Vincent Van Quickenborne (burgemeester), Koen Byttebier 
(schepen), Bert Herrewyn (schepen), Roel Deseyn 
(volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid), Filip Santy 
(gemeenteraadslid), Hannelore Vanhoenacker (gemeenteraadslid), 
Nele Hofman (OCMW), Frederik Benoit (OCMW-raad). 

Afwezig Nathalie Deschacht (kabinet van de schepen), Lien Deblaere (VFG), 
Raphaël Dhuyvetter (Maatschappij de Getrouwe Vrienden), Kristof 
Spruyt (Mentor vzw), Chris Dewulf (KVZ), Geert Van Turnhout  
(KVG), Ghislain Dufraimont (KVG), Carlos Depreytere (KVG), Chiron 
Potie (De Stroom vzw), Griet Van den Dries (Blindenzorg Licht en 
Liefde), Julie Leleu (Ado-Icarus Menen), 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),Vera Vandenborre (VL. Fed. 
Gehandicapten en Zieken), Marina Neyts (Buso Ter Bruyninge), Bert 
Tanghe (De Branding), Christine Derycke (Buso De Kouter), Tine 
Vanderplancke (MPI Zonnebloem), Gerda Rondelaere (individueel), 
Marc Desmet (individueel).   

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 20 november 2013 

2. Verdeling ‘aanvraagformulieren toelages”  

3. Korte berichten 

• Dank u en welkom  

• Advies parkeren voor personen met beperkte mobiliteit 

• Medewerkers gevraagd voor screening parkeerplaatsen 

• Europese Special Olympics in België  

• Info-avond: 18 februari om 19 u. op Katholieke Hogeschool Vives: 

“Afgestudeerd met een functiebeperking... en nu aan het werk?”   

• Studiedag: 13 maart op Katholieke Hogeschool Vives: “2020: tussen wanhoop 

en perspectief voor mensen met een handicap”  

• Info-avond: 19 maart in het nieuwe auditorium van AZ Groeninge  

• Info-avond van KVG: 3 april om 19 u. rond erfrecht (in partnerschap met SAPH) 

4. Varia  

• Locatie AV 26 maart 

• Vragen aan het DB 
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• Rondvraag leden 

1. Goedkeuring verslag 22 november 2013 

Verslag wordt goedgekeurd na volgende aanvullingen/correcties: 

• Johan Delgat vertegenwoordigde de De Haerne Club op de vorige AV. Hierbij 

roepen we nogmaals op om er op te letten dat je de aanwezigheidslijst ondertekend 

hebt! 

• De laatste AV voor 2014 is voorzien op woensdag 19 november en NIET op 18 

november.  

2. Verdeling ‘aanvraagformulieren toelages”  

De verenigingen kunnen na de vergadering de nodige documenten ophalen om hun 

toelage te kunnen aanvragen. De ingevulde documenten moeten binnen zijn tegen 31 

maart a.s.    

3. Korte berichten 

• Advies parkeren voor personen met beperkte mobiliteit  

Na de vorige AV werkten we met een werkgroep aan een advies rond parkeren 

voor personen met beperkte mobiliteit. We raadpleegden ook nog een expert op 

dat vlak en stelden uiteindelijk samen met de OAR een advies voor het college van 

burgemeester en schepenen op. (zie bijlage)   

• Medewerkers gevraagd voor screening parkeerplaatsen 

Vorige week gingen we een aantal voorbehouden parkeerplaatsen screenen. Nu 

zijn er nog een 50-tal in Kortrijk over die we moeten bekijken en daarvoor vragen 

we nog vrijwilligers. De aanstiplijsten en adressen van de resterende plaatsen 

worden na de vergadering uitgedeeld aan de vrijwilligers die nog een handje willen 

toesteken. Anne-Marie stuurt nog aan degenen die zich engageerden een mail met 

wat toelichting om te weten hoe de screening moet verlopen. Graag de resultaten 

van de screening tegen 10 februari aan Anne-Marie terug bezorgen!   

• Europese Special Olympics in België  

Dit jaar vinden er Europese Special Olympics in Antwerpen plaats. Kortrijk is 

gastgezin voor de Ijslandse delegatie. Francis Rodenbach is voor het Kortrijkse 

deel van het verhaal de initiatiefnemer en samen met Riet Viaene komt hij daar 

uitgebreid uitleg over geven op de volgende algemene vergadering in maart. 

• Info-avond: 18 februari om 19 u. op Katholieke Hogeschool Vives: “Afgestudeerd 

met een functiebeperking... en nu aan het werk?”  
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De uitnodiging mag ook bij eventuele andere geïnteresseerden verder verspreid 

worden. Gratis toegang, maar inschrijven is verplicht. 

• Studiedag: 13 maart op Katholieke Hogeschool Vives: “2020: tussen wanhoop en 

perspectief voor mensen met een handicap”  

Wie interesse heeft neemt best contact op via e-mail: 

solange.peirsegaele@vives.be.  

• Info-avond: 19 maart in het nieuwe auditorium van AZ Groeninge 

Op 19 maart wordt in het nieuwe auditorium van AZ Groeninge een info-avond 

georganiseerd voor de leden van de algemene vergaderingen van de stedelijke 

adviesraad voor personen met een handicap en de ouderenadviesraad over de 

werking van het ziekenhuis m.b.t. personen met een beperking. Naar aanleiding 

van de adviezen die we met SAPH en OAR aan het ziekenhuis geven stelt het 

ziekenhuis een aantal richtlijnen voor zijn personeel op om mensen met een 

beperking beter te kunnen begeleiden, maar deze zijn nog te weinig bekend. 

• Info-avond KVG: 3 april om 19 u. rond erfrecht (in partnerschap met SAPH) 

Deze gaat door in het muziekcentrum aan het Conservatoriumplein. Leden van de 

AV betalen 3 euro. Uitnodiging volgt nog. 

• Dank u en welkom  

MS-Liga Vlaanderen: Nadine Baertsoen komt voortaan in de plaats van Hilde 

Douchy; CM Ziekenzorg: Joke Tanghe komt voortaan in de plaats van Riet 

Vermeulen. Guido Oestlandt neemt ook afscheid. We bedanken de 3 uittredende 

vertegenwoordigers voor hun jarenlange inzet en verwelkomen de nieuwe 

vertegenwoordigers.   

4. Varia 

• Locatie AV 26 maart 2014 

26 maart: 19.30 u.: kinderdagverblijf Auricula, Burgemeester Schinkelstraat 20, 

8500 Kortrijk    

• Vragen aan het DB 

- Zijn er op oudejaar meldingen binnen gekomen van vuurwerk die problemen 

veroorzaakt hebben voor mens en/of dier? 

- Wordt er vanuit de stad iets gedaan m.b.t. www.hartvoorhandicap.be?          

Ja, Kortrijk is van plan van een project in te dienen. 

• Rondvraag leden 

mailto:solange.peirsegaele@vives.be
http://www.hartvoorhandicap.be/
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 geen   

Uitgedeelde bijlagen: 

• Aanvraagformulier toelagen 

Meegestuurde bijlagen en te raadplegen linken: 

• Document “20131223 advies parkeerbeleid.doc”  

 

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

Volgende AV: woensdag 26 maart 2014. Locatie: kinderdagverblijf Auricula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage bij verslag AV SAPH januari 2014 

ADVIES AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 
Adviesonderwerp Parkeerbeleid m.b.t. minder mobiele personen (en in bijzonder 

personen met een parkeerkaart voor mindervaliden) 

Adviesgever  Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap (SAPH) 

Datum van adviesverlening:  27 december 2013 

Voorafgaand overleg:  Algemene vergadering SAPH: 20 november 2013 (schepen 
Lemaitre, Parko, AV SAPH) 

Werkgroep parkeren voor minder mobiele personen:  

- 3 december 2013 (SAPH, OAR, Parko, stadsdiensten);  

- 10 december 2013 (SAPH, OAR, Parko, Westkans, 
verkeersdeskundige Provant, stadsdienst);  

- 17 december 2013 (SAPH) 

Datum overdracht 
Schepencollege 

 

Datum antwoord 
Schepencollege 

 

 
Vaststelling: 
 

- De stad wil de pleinen terug geven aan de bevolking en de parking ondergronds. 

- Op dit ogenblik is er nog steeds een ruim aanbod van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met 

een parkeerkaart, verspreid over de stad. Maar op verschillende plaatsen zijn er wel nog inspanningen 

nodig om ze algemeen bruikbaar te maken. 

- In het voorbije jaar zijn een aantal voorbehouden parkeerplaatsen verdwenen en niet allemaal vervangen 

door nieuwe en even goed gelegen plaatsen (cfr. Grote Markt, Boerenhol, Houtmarkt). 

- De stad voorziet ook verspreid over de stad Shop&Go-parkeerplaatsen waarbij op dit ogenblik op een 

parkeerplaats max. een half uur mag geparkeerd worden en personen met een parkeerkaart onbeperkt 

mogen blijven staan. Er wordt echter wel overwogen om ook voor die personen de parkeertijd te gaan 

limiteren. 

- Gebruik van parkeergarages is niet voor alle personen met een beperking bruikbaar omdat sommigen 

aangewezen zijn op een hogere wagen dan een gewone personenwagen, ticketsysteem aan de 

slagbomen niet kunnen hanteren, … 

- Gebruik van parkeergarages is vaak om veiligheidsredenen niet aangewezen voor personen die enkel 

aangewezen zijn op liften tenzij die garages gecompartimenteerd zijn, meer dan 1 vluchtroute hebben, 

communicatie met de buitenwereld mogelijk is, …  

 
 
Advies 
 

In afwachting van: 

- het vervolg van de screening van de bestaande voorbehouden parkeerplaatsen die de SAPH in januari 

verder wil zetten (er bestaat reeds een eerste rapport uitgevoerd in voorjaar 2013); 

- de ontvangst van een overzicht van de verder geplande Shop&Go-plaatsen en de nieuw te bouwen 

parkeerplaatsen of –ondergrondsen; 
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- een uitklaring van de juridische discussie omtrent het wettelijk kader waarbinnen parkeren met 

mindervalidenkaart al dan niet beperkt kan worden in tijd (en er bijgevolg parkeergelden of een retributie 

mag aangerekend worden) 

 

geven we volgend deeladvies: 

 

1. Misbruik tegengaan: personen met een handicap zijn zelf het slachtoffer van het foutief gebruik van 

parkeerkaarten. Daarom:  

- handhaving door politie: als prioritair te behandelen (zie ook “Parkeervoorzieningen voor mensen met een 

handicap – draaiboek provincie West-Vlaanderen – versie 25 juni 2012”) 

- misbruik en oneigenlijk gebruik (cf. shop en go-zone) parkeerkaarten tegengaan: acties vanuit 

politie/Parko/gemeenschapswachten 

 

2. Spreiding voorbehouden parkeerplaatsen over stadcentrum: web van bovengrondse voorbehouden 

parkeerplaatsen rond winkel-wandelgebied vrijwaren/optimaliseren: oefening door SAPH en OAR af te 

werken tegen februari.  

Uitgangsprincipes: 

- Onderscheid gemaakt tussen individueel aangevraagde plaatsen en deze voor algemeen gebruik 

- Locatie van voorbehouden parkeerplaatsen in de omgeving van: 

o aantrekkingspolen (winkel-wandelgebied, Grote Markt,…) 

o parkeerterreinen 

o openbare gebouwen (afstand van max. 25 m tot ingang gebouw) 

- Spreiding: waar zijn er veel? Waar zijn er te weinig? 

- Inrichting: waar noodzaak om bestaande voorbehouden parkeerplaats aan te passen inzake 

toegankelijkheid (voldoende groot, uitstapzone, overgang naar voetpad, …) 

 

o Advies rond opwaarderen voorbehouden parkeerplaatsen formuleert SAPH samen met OAR tegen 

februari 

o Geplande Shop & Go-zones en parkeerterreinen/garages: zicht hierop en in oefening opnemen – 

Parko bezorgt dit aan de SAPH 

 

3. Nieuwe projecten: insteek rond toegankelijkheid van bij planfase 

Toegankelijkheidsadvies van bij planfase nieuwe parkeergarages/parkings wordt structureel opgenomen 

binnen de stadsorganisatie: 

- insteek naar ontwerpers rond concept toegankelijkheid met medewerking van Westkans vzw 

- SAPH geeft planadvies en is betrokken bij eindcontrole naar toegankelijkheid 

 

4. Gebruik ondergronds parkeren stimuleren bij de doelgroep 
- Voldoende duidelijke en correcte toeleiding naar parkeerruimtes bij binnenrijden centrum nodig;  

- Training organiseren om schrik voor het binnenrijden in ondergrondse garages en op parkeervakken bij 

specifieke doelgroepen weg te werken;  

- Ondergronds parkeren promoten bij specifieke doelgroepen: campagne.  

Niet alle voorbehouden parkeerplaatsen kunnen ondergronds: 
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- hoogte (vooral van in- en uitritten) is te beperkt voor bepaalde voertuigen waarmee personen met een 

beperking rijden; 

- evacuatie moet mogelijk zijn voor personen die in normale omstandigheden een lift moeten gebruiken: 

diverse vluchtroutes, gecompartimenteerde ruimtes en communicatie moet mogelijk zijn naar buiten. 

 

5. Gebruik openbaar (en aangepast) vervoer stimuleren 

- Toegankelijk openbaar vervoer: bus - trajecten - haltes - communicatie; opgenomen binnen strategisch 

meerjarenplan van de Stad 

- Bekendmaking Blue Assist naar ruim publiek  

- Aanbod aangepast vervoer: beter bekend maken (Mindermobielencentrale: opstart H.Hart), 

Maar openbaar vervoer is niet altijd mogelijk voor minder mobiele personen (bijv. bij grote, diverse 

aankopen tegelijk, bij bezoek culturele activiteiten ’s avonds, …).  
 
6. Communicatie over bestaande faciliteiten naar gebruikers optimaliseren/centraliseren 

Parkeer en navigeer: systeem bekendmaken bij gebruikers via SAPH, stadscommunicatie, Westkans 

(provincie). 

 
 
Voor de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap, 

Chris Iemants, voorzitter 

Marc Detremmerie, secretaris. 
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