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algemene vergadering – digitaal   
vrijdag 23 april 2021  -  10 tot 12 uur 
 
 
Aanwezig:  Patrick Baetens (Steffie vzw), Toon Daems (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Bie Demoen 
(diabetesliga), Olaf Goossens (voorzitter), Iefke Hendrickx (schepen toegankelijkheid),  Laura Kerkhofs (senioren- 
en gezondheidsconsulent), Mia Ketels  (VFG), Rik Lavrysen (KVG en ondervoorzitter),  Anita Luyckx (Steffie),  
François Michel (CD&V, seniorenadviesraad), Luk Theelen (bouwadviezen), Gerard Van Eggermond (VFG), Martin 
Van Hulle (coördinator toegankelijkheid), Jan Van Peer (werkgroep verkeer), Willy Verdyck (schatbewaarder), 
Frieda Vermeylen (werkgroep toegankelijkheid), Veerle Vermeylen (werkgroep speeltuin). 
 

Verontschuldigd:  Diana Celis (NVA), Georges Claes (diabetesliga), Maria De Belder (voorzitter seniorenadvies-
raad), Ronny De Crom (Samana, werkgroep wandelen), Veerle Francken (expert audiovisuele beperking), Marc 
Geeraerts (Samana), Kristien Vangeninden (ORPEA en belevingswandeling), Sonja Goris (secretaris), Eric Van De 
Velde (Mobilis, expert autoaanpassingen), Staf Van Carpels (erelid, werkgroep toegankelijkheid en wandelen), 
Katrijn Van Osta (expert), Ria Van Steenkiste (Vlaams Belang), Maria Verschueren (erelid en werkgroep 
wandelen), Stijn Wellens (De Vier Notelaars), Willem Willems (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Elise Wuyts 
(ORPEA). 

 
 
 
[ Is uw naam in volgend verslag onderstreept dan ‘mag’ u iets doen. ] 
 

 
1. Welkom, agenda en vergaderprotocol 

Olaf Goossens heet iedereen welkom en hoopt dat we stilaan onze normale activiteiten mogen 
hernemen. Hij verwelkomt speciaal nieuwkomers Bie Demoen (Diabetesliga), François Michel (ver-
vangt Katrijn Van Osta voor CD&V) en Ria Van Steenkiste (vervangt Piet Bouciqué voor Vlaams Belang).  
Voor velen is dit hun eerste keer digitale vergadering. Daarom licht Laura Kerkhofs de praktische  
werkwijze toe: microfoongebruik, hoe het woord vragen, ... 

 
2. Uitgebreide ronde “Hoe is ‘t?”   

In een alfabetisch rondje vertellen alle deelnemers hoe zij het voorbije jaar coronagewijs beleefden 
of overleefden.  
Bie Demoen van de Diabetesliga Antwerpen Noord is als gast aanwezig, om kennis te maken. Olaf en 
Martin bekijken met haar hoe Diabetesliga en RPH voor elkaar iets kunnen betekenen. 

  
3. Jaarverslag 2020 

Het verslag werd verstuurd samen met de agenda van deze vergadering. 

• Willy Verdyck schetst de financies. Olaf en Mia Ketels (zullen) tekenen voor akkoord. 

• Martin Van Hulle overloopt kort het activiteitenverslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

• Schepen Hendrickx geeft toelichting bij de gemeentelijke premies en de wijzigingen in 2020 in de 
wetgeving rond meerderjarigheid. Rik Lavrysen en Dominique Meyer (gemeente) volgen deze 
gespecialiseerde materie heel deskundig en kort op. 
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4. Vooruitzichten 2021 

• Opvolging Sonja Goris: het OCMW deelt binnenkort mee wie Sonja zal opvolgen. 

• Controle bestaande rolstoelwandelingen: 
o Jan Van Peer spreekt met Ronny De Crom en enkele datums af om in kleine groep de 

bestaande wandelingen te controleren. Jan verwittigt de gebruikelijke deelnemers.  
o Er zijn nieuwe stickers om aan te vullen waar nodig. Martin bezorgt een voorraadje stickers 

aan Veerle Vermeylen op de Dienst der Werken. Zo kunnen bij vervanging van borden of 
lichtpalen door de DDW meteen nieuwe stickers gekleefd worden.  

• Plannen nieuwe wandelmap:  
Een nieuwe druk met wijzigingen was voorzien in 2020, maar ging niet door. Het is niet 
aangewezen om nu de bestaande adverteerders (meestal horeca) een financiële bijdrage 
te vragen. Er wordt bekeken of ‘we’ (SAR-RPH-gemeente) de map in een nieuwe vorm en 
in eigen beheer kunnen uitgeven tegen het voorjaar 2022. 

• Groepswandeling: van zodra het mogelijk is organiseren we een avondwandeling in Vordenstein.  

• Stickeren toegankelijke gebouwen:  
o We kunnen in kleine groep het stickeren hernemen. Mia noemt de nieuwe apotheek 

Paeshuys, Paalstraat 16 (eerder ontoegankelijke Casa), als voorbeeld van een goed 
toegankelijke verbouwing. Ook de stoepstenen zijn zacht hellend naar de dorpelhoogte 
herlegd.  

o Martin stelt ook een overleg voor met de nieuwe handelaarsvereniging Schoten 
Onderneemt om zeker in de Paalstraat meer structureel te kunnen werken rond 
toegankelijkheid.  Martin contacteert Sara Vermoere (‘middenstandscoach’). 

• Erkenning en vergoeding bouwadviezen:  
o Luk Theelen herinnert ons eraan dat de ‘bouwadviezen’ (aan de technische dienst, bij 

aanvraag omgevingsvergunning)  gegeven in 2020 nog niet verrekend kunnen worden. 
o  Schepen Hendrickx bevestigt dat de verlenging van de erkenning en de tariefverhoging 

(vanaf  begin 2020) in mei ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. 

• Overleg wegenisprojecten:  
Luk, Jan en Martin hadden uitgebreid positief overleg met Yannick Scherpereel (project-
coördinator wegen van de gemeente) over verschillende lopende of op stapel staande 
wegeniswerken. Plannen werden grondig bekeken en met genoegen stellen we vast dat 
er veel aandacht is voor het vermijden van hindernissen. En dat we welkom zijn met 
opmerkingen en voorstellen. Het overleg wordt een paar keer per jaar herhaald. 

• Samenwerking RPH-seniorenadviesraad en vervanging Sonja Goris:  
Schepen Hendrickx stelt voor dit in kleine groep te bespreken. Olaf spreekt een datum af. 

• Plannen seniorenweek en -beurs:   
Mia verwijst naar Stanny Peeters (werkgroep activiteiten SAR).  

• Vergaderdatums algemene vergadering RPH: 
Voortaan op vrijdag telkens 10 uur, 1 week na seniorenadviesraad: 25/06 – 24/09 – 26/11. 
Als we even efficiënt blijven vergaderen als vandaag zijn we tegen half twaalf klaar. 
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5. Varia 

• Fotozoektocht Vordenstein:  
o Laura promoot de lopende SAR-RPH fotozoektocht in Vordenstein.  
o Men kan 20 bons x 10 euro winnen om iets te verbruiken bij Steffie in de oranjerie. 

Voormalig gemeenteraadslid MVDB schonk nog 5 bons van de middenstandsvereniging. 
Anita Luyckx voegt nog 20 bons x 5 euro toe aan de prijzenpot.  

o Laura maakt meer deelnameformulieren voor de oranjerie en Martin bezorgt ze. 

• Belevingstoneel Het huispaleis:  
o Vzw Het Huispaleis (Duffel) biedt een belevingstoneel aan voor personen met een 

mentale handicap en/of kleine kinderen. Zoals besproken in onze vergaderingen van 
september en november 2019 ging Veerle Vermeylen begin 2020 een voorstelling 
bekijken. De beoordeling is heel positief.  

o Schepen Hendrickx stelt voor: gelet op de beperkte doelgroep in onze gemeente en de 
kosten (1500 euro?) moeten we afwegen of dit samen kan met andere gemeenten of 
organisaties. We plaatsen het op de RPH-agenda van juni. 

• Huis van het kind:  
o Verhuist naar de hoek Verbertstraat x Cordulaplein (vroeger AXA). Veerle haalt aan dat er 

geen rolstoeltoilet zou zijn.  
o Schepen Hendrickx wijst erop dat dit pand gehuurd wordt (3-6-9) en verwijst naar Luk en 

Martin. Zij gingen ter plaatse kijken met Ivan Dierickx (verantwoordelijke jeugddienst) en 
stelden een advies op rond toegangen, balie, doorgangen, toegangsdeuren en toilet.  
Martin bevestigt dat zonder breekwerken een G-toilet niet mogelijk is. Maar omdat er 
verder geen structuuraanpassingen gebeuren is de Vlaamse regelgeving toegankelijkheid 
niet afdwingbaar.  

o Het advies kwam er niet op vraag van de gemeente, wel eerder toevallig. Martin herhaalt 
daarom de vraag om bij elke verbouwing of grote herinrichting van gemeentelijke lokalen 
systematisch een toegankelijkheidsadvies te vragen aan de RPH. 

• G-parkeerplaats marktplein ter hoogte van optiek:  
Deze plaats is tijdelijk ingericht ter vervanging van de opgeheven plaats voor café Breugel 
(terras). Rik en Jan melden dat het G-parkeerbord op een lage poot te weinig opvalt en 
genegeerd wordt. Zij vragen een permanent bord en duidelijke markering op de grond. 
Martin stelt een advies op. 

• Steffie vzw:  
o Anita Luyckx meldt dat Steffie vzw deel uitmaakt van de werkgroep evenementen in de 

nieuwe organisatie Schoten Onderneemt.  
o Steffie vzw werkt ook aan een concept om personen met heel beperkt inkomen tegen 

betaalbare prijs toch van een terrasje te laten genieten. Er wordt gedacht aan een discreet 
anoniem terugbetaalsysteem / waardebon in samenwerking met OCMW of andere bron.  

• Trap en helling OCMW, Verbertstraat 27:  
Frieda Vermeylen wijst op de beperkte ruimte bij de ingang (helling en trap). Met haar 
rolstoel en assistentiehond is het niet zonder risico om buiten te rijden. Martin mailt Luk, 
Jan en Frieda voor datum om ter plaatse te gaan kijken.  
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• Stickers Rode Kruis:  
Campagnestickers RK zijn beschikbaar bij Mia. Schepen Hendrickx koopt er voor het 
voltallige schepencollege. 

• Speeltuin kasteelpark:  
In de zomer van 2019 werden in de speeltuin nieuwe toestellen ingehuldigd, toestellen 
die door alle kinderen, met of zonder beperking,  gebruikt kunnen worden. Er werd afge-
sproken dat de ondergrond naar en rond de toestellen nog verbeterd zou worden. Veerle 
Vermeylen wijst er op dat er nog niets veranderd is. De RPH adviseerde o.a. looppaden in 
gietrubber of rubbertegels. Een paar speeltuintjes in de gemeente  kregen al wel opval-
lende blauwe rubbermatten. Jan en Martin gaan kijken en stellen een nieuw advies op. 
 
 
 

Verslag Martin Van Hulle 
23/04/2021 

 
 
 
   


