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  Raad voor personen met een handicap  
  Activiteitenoverzicht 2021 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Beste raadsleden RPH, 
  
Dit is een ongewoon overzicht van onze werking in een ongewoon 2021, een tweede covidjaar met 
beperkingen en een onduidelijke toekomst. Ondertussen zijn we al drie maanden in het nieuwe jaar en 
kunnen we met enige afstand terugblikken op het oude. En vooral vooruitkijken.  
 
Maar vooraleer in dit mini-jaarverslag met cijfers en resultaten te zwaaien wil ik dit ‘vakantiemailtje’ van 
onze onlangs (15 maart 2022) uitgewuifde voorzitter Olaf Goossens met jullie delen. 
 

Goedemorgen, 
  
Voor ‘t ogenblik zijn we, mijn vrouw en ik, volop aan het genieten van de zon in De Haan. 
We willen alle leden nog eens extra bedanken voor de sfeervolle omkadering van mijn 
afscheid. 
Het is echt nagenieten van de mooie bloemen en geschenken, maar vooral van de lovende 
woorden voor mijn jarenlange inzet om de gemeente Schoten leefbaarder te maken voor 
mensen met een beperking alsook voor iedere inwoner en dat dank zij een heel goed team 
dat ik mocht leiden. 
  
Het verheugt mij dat de raad een goede en zeer gedreven nieuwe voorzitter gekozen heeft 

en dat hij verder met een goed werkend team genoegen vindt in deze nieuwe opdracht. 
  
Groeten aan iedereen van ons beiden, 
  
Olaf 

 
 
Inmiddels hebben jullie mij verkozen / aanvaard als opvolger van Olaf. Ik hoop dat we covid en andere 
problemen zo snel mogelijk kunnen vergeten en opnieuw een versnelling hoger kunnen schakelen. Dat 
we daarbij kunnen rekenen op de inzet en ondersteuning van onze nieuwe secretaris Laura Kerkhofs is 
de voorbije maanden al heel duidelijk geworden.  
  
We gaan ervoor! 
 
Rik Lavrysen 
voorzitter  
20/03/2022 

 

http://www.clker.com/clipart-10835.html


   RPH - Schoten  jaarverslag 2021 2/4 

Activiteitenoverzicht 2021 
 

Dit overzicht uit het tweede coronajaar is nog korter dan dat van het eerste coronajaar 2020. Geen toneel-
voorstelling, minder stickeren toegankelijkheid, minder samenkomsten en contacten, minder adviezen, … maar 
we leerden wel digitaal vergaderen.  
 

 
1. Hoe gaat het ? 

 
o Het wegvallen van activiteiten en persoonlijke contacten deed ook de RPH-werking geen goed.  

Digitaal vergaderen is wel eens handig, maar in een grote groep zeker niet de beste oplossing.  
En samen-op-pad-gaan, bijvoorbeeld met de werkgroep toegankelijkheid of (rolstoel)wandelen, 
bleef beperkt. 

o Gelukkig konden we einde maart onze secretaris Sonja Goris nog persoonlijk uitwuiven, zij het met enige 
afstand en niet in grote groep. We willen Sonja nogmaals bedanken voor negen jaar inzet die veel verder 
ging dan wat zij als ambtenaar ‘moest’ doen.  

o En gelukkig kregen we snel een volwaardige opvolgster-secretaris in de persoon van Laura Kerkhofs, 
senioren- en gezondheidsconsulente van de gemeente.  

o Dat onze voorzitter na 16 jaar wou afzwaaien kon u eerder al lezen. Vandaag hebben we dus een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe secretaris, dat moet lukken! 

 
 
2. Bewegen   

 
o Fotozoektocht Vordenstein. 

Van pasen tot 11 juli boden de 
RPH en de Seniorenadviesraad 
een fotozoektocht aan. Anders 
dan vorig jaar moesten we nu 
uit ons kot komen en het deed 
ons goed. Voor de winnaars 
lagen er waardebons klaar van 
Steffie vzw  en van Winkel-
centrum Schoten.  

o (Rol)stoelwandelingen. 
In november organiseerde de 
RPH samen met de Senioren-
adviesraad drie (rolstoel)wan-
delingen. Telkens met start en 
aankomst aan een gemeentelijk 
wijklokaal: Lariksdreef, Schijn- 
parklaan en Fortbaan. Totaal aantal wandelaars: 104.   

o Wandelmap. De herwerking van de wandelmap “10 rolstoelwandelingen” (2016) werd uitgesteld. In 2022 
zou het er echt van moet komen, in samenwerking met de communicatiedienst van de gemeente. De 
bestaande wandeltrajecten werden gecontroleerd (borden, hindernissen, pijlen).  

o Wandelingen ‘soep met balletjes’. Leden van de RPH namen in oktober in groep deel aan deze door 
de gemeente georganiseerde wandeling(en) en stonden letterlijk stil bij ‘de geluksdriehoek’. Dit in het 
kader van de tiendaagse ‘geestelijke gezondheid’. 
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3. Verkeer en mobiliteit  

 
o G-parkeerplaatsen (voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap).  

In overleg met de verkeersconsulent en de projectmanager van de gemeente werden de criteria voor 
toekenning van een particuliere G-parkeerplaats bijgesteld. Zo kan sneller beslist worden of iemand in 
aanmerking komt. Bij twijfel kan de werkgroep verkeer van de RPH advies geven (na plaatsbezoek). De 
beslissing blijft uiteraard bij het gemeentebestuur. 
Het info- en aanvraagformulier voor aanvraag van een G-parkeerkaart en -plaats werd aangepast. 

o Bushaltes De Lijn. Er werd een coachingproject opgestart tussen De Lijn en het gemeentebestuur. De 
werkgroep verkeer nam deel aan een eerste overleg voor het aanpassen van bushaltes. Het bleef bij 
één samenkomst en ‘werkbezoek’. Vervolg in 2022? 

o Bijkomende G-parkeerplaatsen. Aan Cogelshof werden 2 extra (lang beloofde) G-parkeerplaatsen 
aangelegd. 

o G-parkeerplaatsen Neerhoeve. Er werd aangedrongen om terug permanente G-parkeerplaatsen te 
voorzien bij de heraanleg van het woonerfdeel van de Neerhoeve. 

o Deelmobiliteit. Leden van de RPH namen deel aan een infomoment over deelmobiliteit (Cogelshof). 
 
 
4.  Toegankelijkheid  

 
o Adviezen omgevingsvergunning (detail in bijlage 2) 

Op vraag van de technische dienst van de gemeente geeft de RPH sedert 2016 een officieel advies 
bij aanvragen voor omgevingsvergunningen. Voor die adviezen ontvangt de RPH een vergoeding van 
50 euro. Dit bedrag werd vanaf 01/06/2021 verhoogd tot 75 en 150 euro (kleine of grote dossiers). Die 
vergoeding wordt verhaald op de bouwheer en blijft binnen de RPH voorbehouden voor projecten of 
activiteiten rond ‘toegankelijkheid’.  

 
 Het aantal ‘bouwadviezen’ zakte van 25 (2020) naar 18 (in 17 dossiers), verdeeld als volgt:  

• plaats: school (2), appartement (7), praktijkruimte (2), winkel, bedrijfsruimte, … (6) 

• onderwerp: niveauverschil (9), toilet en bad (5), trap en lift (3), deuren en doorgang (5),  
G-parkeerplaats (3), andere (3).  

• resultaat: 5 positief, 7 positief mits uitvoeren (kleine) aanpassingen, 5 negatief.  
 

o Andere adviezen (detail in bijlage 2) 
De werkgroep toegankelijkheid : 

• beoordeelt gebouwen (winkels, medisch praktijken, …) op hun toegankelijkheid en ‘beloont’ 
ze eventueel met een officiële rolstoelsticker. De werkgroep ging in 2021 maar 1 keer op stap 
(juli). Corona. 

• geeft advies voor het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en van ‘het openbaar 
domein’. In 2021 werd 39 x advies verstrekt (17 in 2020), per mail of volledig uitgeschreven, 
verdeeld als volgt: 

 33 x aan gemeente in 28 dossiers en 6 x aan andere aanvragers 

 15 x openbaar domein (stoep, parkeren, hindernis, doorgang, niveauverschil) 

 11 x rond teksten en reglementering en nog 6 x ‘andere’ 

• controleerde de toestand van de speeltuin in het gemeentepark (met aangepaste toestellen voor 
gehandicapten) en drong opnieuw aan op verbetering van de ondergrond. 

o Overleg met dienst wegen en mobiliteit: er was 4x constructief overleg (aan tafel en digitaal) over: 
voetgangersbruggen over Schoten Vaart, heraanleg straten (Sluizenstraat, Borkelstraat, Neerhoeve, …)  
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5.  En verder  

 
o Vergaderen. Er werd over het algemeen minder maar toch nog genoeg vergaderd, aan tafel of digitaal: 

• Deelname algemene vergadering Seniorenadviesraad: 3x. 

• Algemene vergadering RPH: 3x.   

• Bestuursvergadering RPH: 6x. 

• Overleg schepen Hendrickx: 3x. 

• Overleg organisatie over wekelijkse markt in wijk Deuzeld: 1x. 
o Publicaties. De RPH gaf geen nieuwe folders of wandelmap uit. De geschreven bijdrage bleef beperkt 

tot het herwerken van het aanvraag- en infoformulier G-parkeren (zie punt 3) en 2 artikels in de 
seniorenkrant (over bushaltes De Lijn en Hinderlijke deelsteps en -fietsen). 

                   
 
6. Gemeentelijke sociale premies 

 
De gemeente betaalde in 2021 aan thuiswonende Schotenaren met ziekte of handicap : 
 

o 346 x   ‘Mantelzorgpremie’ aan een vrijwillige mantelzorger van een zorgbehoevende persoon.  
 (312 x in 2019 – 333 x in 2020). 36 mantelzorgers wonen niet in Schoten. 

o 175 x   Tussenkomst in onkosten zorgmateriaal bij incontinentie of behandeling nierdialyse.  
 (194 x  in 2019 – 182 x in 2020) 

o   19 x   Tussenkomst in onkosten zorgmateriaal aan personen met een stoma.  
 (20 x in 2019 – 19 x in 2020) 

o     3 x Vakantiepremie aan kinderen met een handicap (= 2020).  
 

De RPH gaf advies bij wijzigingen wetgeving rond ‘meerderjarigheid’ en de financiële gevolgen daarvan. 
 

7. Financieel verslag 2021 (detail in bijlage 3) 

 
Inkomsten 
De inkomsten 2021 zijn merkelijk lager dan in 2020 (2700,00 €) tegenover 1642,00 € = 1058,00 euro minder.  
De vergoeding voor ‘bouwadviezen’ (zie punt 4 in dit jaarverslag) werd verhoogd vanaf 01/06/2021, maar de 
betaling van alle adviezen 2021 (oud en nieuw tarief)volgt pas begin 2022.  
 
Uitgaven 
De uitgaven daalden van 1833,20 € (2020) naar 881,44 € = 951,76 € minder.  
Er waren minder kosten voor activiteiten en een bijdrage ‘crowdfunding’ (500 euro in 2020) werd niet herhaald. 
 

 

RPH – werkjaar 2021 

inkomsten  uitgaven 

werkingssubsidie gemeente  

bank 

wandelingen en fotozoektocht 

1500,00 

6,00 

136,00 

 bankkosten  
werkgroep toegankelijkheid 
algemene vergadering  
werkingskosten bestuur 
wandelingen en fotozoektocht 
geschenk (fotozoektocht, afscheid) 

45,10 
51,29 
35,30 

150,00 
284,25 
315,50 

totaal 1642,00  totaal 881,44 

 


