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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2017-11-15 
 

 

Plaats MFC Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, 8501 Heule    

Aanwezig  Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Johnny 
Billiet (Stoma-Ilco), Lies Boudewijn (MFC De Kindervriend), Pierette 
Chambart (Stoma-Ilco), Patrick Christiaens (Vriendenkring 
Nierpatiënten vzw), Yvan Decaluwé (Samana), Bea Demarcke 
(Wijkteam OCMW), Marc Deneweth (RA-liga), Christa De Schepper 
(Vebes), Marc Detremmerie (SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), 
Piet Devos (SAPH - DB), Stephanie Deweer (Wijkteam OCMW), 
Donaat Dumon (Zonnewijzers), Freddy Haghebaert (Maatschappij De 
Getrouwe Vrienden), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), 
Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Régine Lagae (Minder-Validen 
Vlaanderen), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Iris Lievens (Vlaamse 
Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), David Marinelli (LAK), Marie-
Jeanne Nachtergaele (Brailleliga vzw), Freddy Nolf (Vief 
Onbegrensd), Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Jean-Marie Provoost (RA-liga), Hanne Van 
Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Lies Van Dierdonck (Groep 
Ubuntu), Wilfried Vandeputte (KVZ), Els Vandoolaeghe (MFC 
Zonnebloem vzw), Mario Vanluchene (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Fanny Vervaecke (De Haerneclub vzw Zuid-
West-Vlaanderen), Tommy Viaene (SAPH - public relations / De 
Stroom vzw), Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter), Liesbet 
Logghe (Tolk), Esther (stagiair tolk)  

Verontschuldigd Koen Amerlynck (SAPH  - ondervoorzitter, penningmeester), Francine 
Augustus (SAPH - DB), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Sabrina 
Braeckman (Kinderdagverblijf Auricula), Karine Braems (Vlaamse 
Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Lien Deblaere (VFG), Luc 
Decantere (Individueel lid), Magda Dekeirschieter (KVZ), Wim De 
Praeter (De Bolster), Flore Deprez (KVG), Michèle Desmet (WZC De 
Korenbloem), Raphaël Dhuyvetter (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Jacques Laverge (SOAR), Deborah Masson (Brailleliga 
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vzw), Veronica Van Hoet (vzw Anders Zien),  Peter Vanhoutte 
(Absoluut vzw), Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Patrick Verfaillie (Kouter Kortrijk), Geo Verstichel (LAK)  

Afwezig Kathleen Bekaert (Vlaamse Vereniging voor Autisme), Lorenzo Billiet 
(Blindenzorg Licht en Liefde), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen De 
Coene), Anne-Marie Cambien (Auxilia), Luc Colman (Den 
Achtkanter), Philippe De Coene (Schepen van Welzijn), Christophe 
Demeestere (Similes Zuid-West-Vlaanderen), Christine Derycke 
(Buso De Kouter), Ghislain Dufraimont (KVLGK), Marie Glorieux 
(Athena - campus Ter Bruyninge), Marleen Notebaert (Ado-Icarus), 
Chiron Potié (De Stroom vzw), Filip Rabaut (NEMA vzw), Bert 
Tanghe (De Branding, dienstverleningscentrum voor PmH), Sophie 
Tessier (Revalidatiecentrum Overleie), Claire Verledens (VSOG 
Groeninge), Frans Vervaeke (ABS), Mieke Vyncke (De Branding), 
Yvan Winne (Revalidatiecentrum Accent)   

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 20 september 2017 

2. Voorstelling project Gravenkapel O.L.V.-kerk, Kortrijk 

3. Screening dienstencentra 

4. MFC Zonnebloem vzw stelt voor…  

5. Overleg met schepen Axel Weydts 

6. Korte berichten 

7. Varia  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 20 september 2017 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Bedankt ook aan Els 

Vandoolaeghe om ons uit te nodigen in MFC Zonnebloem.  

Tolk vandaag is Liesbet Logghe. Ze bracht stagiair Esther mee. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. 

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd.   

2. Voorstelling project Gravenkapel O.L.V.-kerk, Kortrijk (KGOKK) 

Eén van de projecten die in 2017 goed is voor een projectsubsidie toegankelijkheid 

van de stad Kortrijk is terug te vinden in de Gravenkapel van de O.L.V.-kerk in Kortrijk. 
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Régine Lagae vertelt er meer over. 

Een duidelijk voorbeeld van samenwerking tussen een culturele vereniging (Koninklijke 

Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk - KGOKK) en een sociale vereniging 

(SAPH). 

Régine schetst wat je in de Gravenkapel vindt. In het project ging het om een reeks 

zwikken (kleine driehoekige sculpturen) ingewerkt bovenaan in de verschillende 

Gotische bogen in de 51 nissen van de kapel. Elke zwik stelt een religieus of werelds 

tafereel voor. De symboliek van de zwikken werd o.a. door prof. V. Nachtergaele 

bestudeerd.  

De zwikken staan hoog en moesten naar beneden gebracht worden voor de 

bezoekers, ook voor mensen met een beperking. Reproducties van een aantal zwikken 

werden gemaakt in 3D en worden nu tentoongesteld in de Gravenkapel.   

Peter Vanhoutte, Koen Amerlynck en Piet Devos hielpen mee denken om deze via 

letterschrift, brailleschrift en audiotekst “zichtbaar” te maken voor iedereen. Een 

basistekst werd omgezet naar een audiotekst. Deze werd ingesproken bij Studio 

Bloema. Via QR-code en gebruik van een app op de smartphone kan uitleg beluisterd 

worden in het Nederlands. Het is de bedoeling van nu nog Engelse en Franse vertaling 

te voorzien. 

Besluit: een heel erg inclusief project geworden (zo veel mogelijk zintuigen 

aangesproken). Een voorbeeld voor veel andere initiatieven. 

Dienst toerisme Kortrijk wil verhaal mee uitdragen. Genomineerd voor Erfgoedprijs in 

West-Vlaanderen. 

Hellend vlak moet nog bekeken worden. 

Meer info op : www.KGOKK.be. 

3. Screening dienstencentra 

Stephanie Deweer en Bea Demarcke geven meer informatie met een verhaal dat 

begon in De Zonnewijzer, één van de Kortrijkse wijkcentra (vroeger:  lokale 

dienstencentra). Vroeger waren deze gericht naar ouderen toe, nu: op de ganse buurt 

(wijk). 

Ze willen een fysieke screening van de 7 Kortrijkse wijkcentra. Ze voerden dit reeds uit 

voor de Zonnewijzer en deden dit samen met de SAPH. Daarvoor werkten ze met een 

aanstiplijst.  

http://www.kgokk.be/
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Daarnaast sturen ze mysterieshoppers met diverse beperkingen, anderstaligen, … 

(klanten, gebruikers van de centra) naar de centra om opdrachten uit te voeren. 

Nadien geven die klanten een oordeel over het onthaal/de begeleiding via een 

vragenlijst met ja/nee-antwoorden.  

Met de resultaten wil men op termijn vorming en inleefsessies uitvoeren zodat de 

medewerkers van de wijkcentra vlotter leren omgaan met mensen met een beperking. 

Graag in 2018 verder af te werken. Voorlopige deadline is per wijkcentrum vastgelegd.  

Er worden nog mysterieshoppers gevraagd. Contact: Stefanie.deweer@kortrijk.be en 

Bea.demarcke@kortrijk.be.  

4. MFC Zonnebloem vzw stelt voor… 

Els Vandoolaeghe, directrice MFC Zonnebloem vzw, licht nog een en ander toe met 

betrekking tot het multifunctioneel centrum aan de hand van een verhelderend filmpje. 

Het centrum staat 24/24 en 7/7 ter beschikking: dagcentrum en verblijfsfunctie. Voor 

jongeren van 0 tot 25 jaar. Met handicapspecifieke zorg. Het vangt plus minus 47 

kinderen op. Ook een begeleidingsdienst naar creche, vrije tijd, gezin toe. Het is geen 

school maar verzorgt wel dagactiviteiten naar ieders individuele mogelijkheden toe. 

“Hoedje af!” voor de inzet van alle medewerkers van de voorziening! 

5. Overleg met schepen Axel Weydts 

Belangrijkste punten uit een overleg in oktober met schepen Weydts: 

• Gele bewonersparkeervakken  

Parkeerkaart voor personen met handicap mag NIET gebruikt worden op vakken voor 

bewonersparkeren! 

Bij uitbreiding van het aantal bewonersparkeerplaatsen, wordt er per straat minstens  

één blauwe plaats/PPMH voorzien. Daarbij wordt gelet op mogelijkheid om langszij, 

maar ook langs achteren uit te stappen! 

• Vraag naar voldoende parkeerplaats Leieboorden  

Leieboorden krijgen vanaf voorjaar 2018 statuut woonerf. Afzetten van personen is nog 

mogelijk. Parkeerplaatsen verdwijnen.  

SAPH gaat na waar in de nabije omgeving best pakeerplaatsen voor personen met 

een handicap en doet voorstel. Dit gaat over Reepkaai, Dolfijnkaai, Budastraat, 

mailto:Stefanie.deweer@kortrijk.be
mailto:Bea.demarcke@kortrijk.be
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Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, Guido Gezellestraat, …  

• In- en uitstapplaats in stadcentrum voor liftbus  

Op Grote Markt (vroegere parking bij handelszaak Delvaux en Viva Sara) mogen 

reisbussen personen met verminderde mobiliteit afzetten en ophalen. Kabinet Weydts 

vraagt politie en Parko hier pragmatisch mee om te gaan. Hanne kijkt samen met 

kabinet om de belanghebbenden hiervan te informeren. Misschien dienst Toerisme 

hierbij betrekken? Ook op website dienst toerisme en Parko?   

• Afzetten van personen winkelwandelstraten 

Regularisatieaanvragen mogelijk voor personen die in winkelwandelgebied personen 

willen afzetten/ophalen, doktersbezoek,… via website PARKO. Procedure moet wel 

beter bekend gemaakt worden! 

Zie ook: www.parko.be  “bezoeken”  “mijn parko”  “regularisatie 

voetgangerszone” of onmiddellijk: https://shop.parko.be/#/regularization_request  

• Shop & Go plaatsen als parkeerplaats voor personen met gehandicaptenkaart 

De stad wil hier niet uitgebreid over communiceren om te vermijden dat personen met 

parkeerkaart (vooral in de deelgemeenten met beperkt aantal Shop & Go plaatsen bij 

de lokale kleinhandel) de plaatsen te lang zouden innemen.   

Laten we dit dan maar zo veel mogelijk mondeling aan belanghebbenden doorgeven!  

• Rateltikkers  

Vraag naar rateltikkers op belangrijke kruispunten kan stad niet beantwoorden daar de 

meeste belangrijke kruispunten onder beheer van Vlaams Gewest vallen. De stad 

kan/wil (?) bij het Vlaamse Gewest wel aandringen om daar in Kortrijk werk van te 

maken!  

• Aandacht voor kwaliteit fietspaden 

Belangrijk voor (elektrische) rolstoel- en scootergebruikers. 

• Proficiat! 

Positieve afsluiter: de overgangen aan de zebrapaden waar voetpaden vernieuwd 

werden zijn zeer goed. 

6. Korte berichten 

• Stavaza project stationsomgeving 

http://www.parko.be/
https://shop.parko.be/#/regularization_request
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Isabel Cossement en Heidi Debels slaagden er na de vorige AV al in om de bushaltes 

voor AZ Groeninge aan het station van Kortrijk dichter bij de in/uitgang van het station 

te krijgen. 

• Stavaza parking Kortrijk Weide 

12 parkeerplaatsen voor personen met parkeerkaart (6 aan zwembad + 3 aan CVO + 3 

aan fuifzaal) worden er voorzien. Eventuele uitbreiding aan CVO mogelijk indien zou 

blijken dat er daar te weinig zijn.  

De voorbehouden parkeervakken zijn 2,5 m breed maar tussenin is er telkens een  

gearceerde strook van 1 m. 

Er komt geen veilig voetgangerspad doorheen de ganse parking. 

Ondergrond langs kant CVO bestaat uit gerecupereerde kasseistenen. Dit is lastig 

voor mensen in rolstoel en buggy en minder stabiel lopende mensen. 

Het is de bedoeling dat de slagbomen aan in- en uitgang van de parking met 

nummerplaatherkenning werken.  

• Stavaza zwembad Kortrijk Weide 

SAPH had ook overleg over het zwembad. Een aantal verbeteringen werden 

aangebracht; andere niet of onvoldoende. Een aantal aspecten zitten al zover in de 

bouw dat er niet meer kan aan gewrikt worden. 

Afstanden zijn in het Kortrijkse zwembad vaak groot door de hoeveelheid van 

zwemmogelijkheden. We vragen wel nog bijzondere aandacht voor o.a.:  

- minstens één kleedcabine met geïntegreerde douche en verzorgingskussen 

- tillift in zwembad die niet zittende mensen ook kan tillen  

- rolstoelen in de natte zone die gebruikers zelf kunnen voortbewegen.  

• Stavaza memorandum  

Aan de hand van de resultaten van de bevraging rond wonen (AV maart 2017) en de 

opdracht in de AV september 2017 (post its) is het DB bezig met een memorandum 

voor de politieke partijen te schrijven. We leggen het in januari aan de AV voor. 

• Data AV 2018 

AV gaat in 2018 door op woensdag 24/1 – 21/3 – 20/6 – 19/9 – 21/11 om 19.30 u. 

• Goed nieuws 

- De stad en de SAPH hebben samen met Inter een charter “Naar een toegankelijke 
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gemeente” opgesteld en ondertekend. Het gaat over toegankelijkheid in de breedste 

zin van het woord. Dit geeft Hanne (onze toegankelijkheidsambtenaar) meer 

mogelijkheden om iets van haar collega’s te mogen verwachten rond 

toegankelijkheid. Het charter is terug te vinden op de website van Inter (en SAPH): 

http://inter.vlaanderen/beleid/diensten/charter-naar-een-toegankelijke-

gemeente/inhoud-charter. 

- De stad is eindelijk bereid de toegankelijkheid van het stadhuis (Leiestraat) en de 

vergaderzalen (Papenstraat) te verbeteren. We hebben een afspraak om alles van 

dichtbij te bekijken. 

7. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

Welke vereniging wil gastheer/gastvrouw zijn voor de volgende AV’s? Graag 

melden aan Hanne Van Beneden of het Dagelijks Bestuur.  

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

- Samana West-Vlaanderen voert een actie om ook vuilbakjes (incontinentiemateriaal 

en diabetesspuiten) in mannentoiletten te voorzien. Ze plakken stickers daar waar 

er al voorzien zijn. Nu o.a. al in OC De Voncke. 

- Verenigingen die de AV niet kunnen uitnodigen omdat ze geen geschikte ruimte 

hebben maar zich toch eens willen voorstellen mogen zich altijd melden bij Hanne 

of het dagelijks bestuur. 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Piet, Chris, Tommy. 

Volgende AV: woensdag 24 januari 2018 in Dakcafé stadhuis, Grote Markt, Kortrijk 

 

http://inter.vlaanderen/beleid/diensten/charter-naar-een-toegankelijke-gemeente/inhoud-charter
http://inter.vlaanderen/beleid/diensten/charter-naar-een-toegankelijke-gemeente/inhoud-charter
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