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Raad voor personen met een handicap  
Verslag algemene vergadering – Rozenkransheem   
vrijdag 25 juni 2021  -  10 tot 12 uur 
 
 
Aanwezig:  Celis Diana (NVA), De Belder Maria (voorzitter seniorenadviesraad), De Crom Ronny (Samana, 
werkgroep wandelen), Elewaut Marina (Open VLD), Geeraerts Marc (Samana), Goossens Olaf (voorzitter), 
Goris Sonja (secretaris), Hendrickx Iefke (schepen toegankelijkheid),  Ketels Mia  (VFG), Michel François (CD&V, 
seniorenadviesraad), Theelen Luk (bouwadviezen), Van Eggermond Gerard (VFG), Van Hulle Martin 
(coördinator toegankelijkheid), Van Osta Katrijn (expert), Van Peer Jan (werkgroep verkeer), Van Steenkiste Ria 
(Vlaams Belang), Verdyck Willy (financies), Vermeylen Frieda (werkgroep toegankelijkheid). 
 

Verontschuldigd:  Baetens Patrick (Steffie vzw), Daems Toon (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Vermeylen 
Veerle (werkgroep speeltuin), Francken Veerle (expert audiovisuele beperking), Rik Lavrysen (KVG en 
ondervoorzitter), Luyckx Anita (Steffie), Vangeninden Kristien (ORPEA en belevingswandeling), Van De Velde 
Eric (Mobilis, expert autoaanpassingen), Van Carpels Staf (erelid, werkgroep toegankelijkheid en wandelen), 
Verschueren Maria (erelid en werkgroep wandelen), Wellens Stijn (De Vier Notelaars), Willems Willem (erelid, 
werkgroep toegankelijkheid). 
 

???: Caethoven Annie (MMC), D’Exelle Veronique (schepen sociale zaken), Moonen Guido (Vooruit),  Wuyts 
Elise (ORPEA) 

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

 
1. Welkom 

 
Olaf Goossens heet iedereen welkom - eindelijk terug in ‘levenden lijve’ - en blikt kort terug op de 
voorbije voor sommigen heel moeilijke maanden. 
 

Bij het begin van de vergadering krijgt het Rozenkransheem ook nog de officiële sticker ‘toegankelijk 
Schoten’. Het bestaande toilet werd rolstoeltoegankelijk gemaakt, de toegang en doorgangen waren 
al geen probleem. We zijn tevreden hier vandaag zonder hindernissen te kunnen vergaderen. 
 
 

2. Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen. 
 
 

3. ‘Administratie’ 
 

3.1 Opvolging secretaris RPH:  
Sonja Goris - sinds kort ‘op rust’ (?) - was door het OCMW deeltijds vrijgesteld ter ondersteuning van 
de RPH. Wie haar als ambtenaar zal vervangen is nog niet bepaald. Zoals in vorig verslag vermeld zal 
het RPH-bestuur met schepen Hendrickx een actuele functiebeschrijving opstellen.  
Olaf Goossens contacteert Iefke Hendrickx. 
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3.2 Verzekering vrijwilligers:  
op de Seniorenadviesraad was er een concrete vraag over ‘de verzekering’ (ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid) van vrijwilligers bij het bussen van de seniorenkrant. De RPH sluit zich 
hierbij aan en vraagt dit onderwerp ruimer te bekijken, ook voor leden van de adviesraden.  
Schepen Hendrickx vraagt Marijke De Bondt om ons hierover te informeren. 
 
3.3 Vergadermoment en -plaats 

o Enkele leden kunnen op vrijdag onmogelijk deelnemen aan de RPH-vergadering.  
Na overleg blijkt dinsdagvoormiddag meest geschikt vergadermoment. 
Volgende vergaderingen: dinsdag 21/09/2021 en dinsdag 23/11/2021 van 10 tot 12 uur. 

o Voor de vergadering van vandaag weken we coronagewijs uit naar het Rozenkransheem. 
Goed toegankelijk, aangepast toilet, centraal gelegen, vlot parkeren. We spreken af onze 
volgende vergaderingen ook hier te houden. 
Martin Van Hulle reserveert lokaal Rozenkransheem. 

 
 

4. Toegankelijkheid en mobiliteit 
 
4.1  De Lijn – charter toegankelijkheid 

o Bushaltes De Lijn: Luk Theelen en schepen Hendrickx lichten de plannen van De Lijn toe om 
haltes aan te passen voor personen met een handicap. De gemeente Schoten tekent in op 
een coachingproject (en subsidiëring?).  
In bijlage: een verslag van Rik Lavrysen van een eerste overleg rond de bushaltes. 

o Charter toegankelijkheid: op de gemeenteraad van september 2021 staat de ondertekening 
van het ‘charter toegankelijkheid’ van de Vlaamse overheid op de agenda. Zo verbindt de 
gemeente er zich toe alle bouw- en wegenisprojecten te toetsen op toegankelijkheid. 

 
4.2 Adviezen toegankelijkheid 

o Zuster Albertapad en bushalte Cordulakerk: inpikkend op voorgaand punt komt de overgang 
aan de Cordulakerk uitvoerig ter sprake. Dit stond ook al op de agenda van de 
Seniorenadviesraad van 18/06/2021.  
Op 23/05/2021 vroeg de RPH aan de gemeente om dit opnieuw te bekijken en aan te 
passen.  
In bijlage: advies 2021/11 van de werkgroep toegankelijkheid aan de gemeente. 

o Adviezen omgevingsvergunning:  

• Er zijn dit jaar nog maar 8 aanvragen, o.a. voor het nieuwe dierenasiel, de 
vernieuwing van de marktgebouwen en het havenplein.  

• Schepen Hendrickx bevestigt dat de onkostennota voor de adviezen 2020 (22x) 
ingediend mag worden. De vergoeding wordt betaald aan de RPH. 
Martin Van Hulle dient de onkostennota in. 

• De erkenning ‘bijzondere technische prestaties’  voor het geven van deze adviezen 
is/wordt verlengd. Vanaf 01/07/2021 is er een nieuw verhoogd tarief. 
Schepen Hendrickx zal de officiële beslissing (laten) bezorgen aan de RPH. 
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4.3 Overleg gemeentebestuur  

o Wegeniswerken: het regelmatig overleg over geplande wegeniswerken verloopt vlot en 
opmerkingen van de werkgroep toegankelijkheid worden ernstig genomen. 

o G-parkeerplaatsen: in 2020 vroegen 20 inwoners een G-parkeerplaats ‘voor de deur’ 
(voorlopig 7 in 2021). De criteria voor toekenning worden herbekeken met de 
verkeersconsulente n.a.v. negatieve beslissingen omdat de aanvrager een ‘eigen garage’ 
heeft (maar deze niet kan gebruiken). 
 

4.4 Stickeractie 
o Stickeren: na een lange coronaslaap hernemen we het stickeren van toegankelijke 

gebouwen. We bekijken ook situaties die niet in orde zijn voor eventueel advies.  
Iedereen: blijf aub probleemsituaties melden.  
Samenkomst: vrijdag 16/09/2021 – vanaf 1330 uur. Aan De Kaekelaar. 
Martin Van Hulle stuurt nog een mail ter herinnering. 

o Rollator: rollators worden meer en meer gebruikt. Goten, stoepranden, ongelijke stenen zijn 
voor een rollatorgebruiker een groter probleem dan bij het gebruik van een rolstoel. 
 
 

5. Wandelen 
 
5.1 Groepswandeling  

o Ontbijtwandeling Deuzeld met aansluitend ontbijt in LDC Cogelshof. 
donderdag 07/10/2021 – 0830 uur (?) – start LDC Cogelshof 
Dit is een voorstel, onder voorberhoud afspraken catering LDC Cogelshof. 

o Olaf Goossens spreekt af met Ronny De Crom voor uitwerking. Meer info volgt per mail. 
Martin Van Hulle spreekt af met Stephanie Seldeslachts (LDC) voor ontbijt. 
 

5.2 Rolstoelwandelingen 
o Trajectcontrole: Jan Van Peer spreekt met Ronny De Crom enkele datums af om in kleine 

groep de bestaande wandelingen te controleren.  
Jan Van Peer verwittigt de gebruikelijke deelnemers.  

o Rolstoelwandelmap:  de map moet wordt herwerkt tegen het voorjaar 2022.  

• Schepen Hendrickx en Martin Van Hulle overleggen met de communicatiedienst van 
de gemeente voor de praktische realisatie.  

• Marc Geraerts, Frieda Vermeylen, Sonja Goris, Jan Van Peer, Ronny De Crom vormen 
een werkgroepje voor aanpassing van de inhoud. Mailuitnodiging volgt. 

• Schepen Hendrickx herinnert aan een Nederlands voorbeeld waarbij mensen tijdens 
een wandeling “kunnen ontdekken hoe de wereld bij iemand met autisme 
binnenkomt, middels een reis-wandel-app voor de smartphone”.  
Te overwegen om mee op te nemen in de nieuwe wandelmap.  
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6. Seniorenadviesraad  
 
Mia Ketels brengt enkele punten uit de Seniorenadviesraad van 18/06/2021: 
 

o Seniorenkrant: enkele RPH-leden geven zich bij Mia Ketels op als vrijwilliger om de 
Seniorenkrant mee te verdelen aan alle 75-plussers. 

o Belronde: net als in het voorjaar worden in september alle 75-plussers opgebeld om te 
vragen hoe ze het stellen. Het telefoonteam is compleet. 

o Seniorenbeurs: er is geen beurs in 2021, wel op 18 juni 2022. 
o Advies aan gemeentebestuur: de SAR vroeg om het Zuster Albertapad en de overgang 

Cordulakerk aan te passen. Zie ook punt 4.2.en 4.4 (meer rollatorgebruik). 
  
 

7. Varia 
 
o Diabetesliga: Olaf Goossens meldt dat de diabetesliga Antwerpen Noord niet zal aansluiten 

bij de RPH. Er is een groot verschil tussen hun dagelijkse werking en ‘handicap’. 
o Andere variapunten werden eerder in dit verslag verwerkt bij de ‘juiste’ rubriek. 

 
 
 

Verslag Martin Van Hulle 
30/06/2021 
 
 

 

 
 Volgende algemene vergaderingen RPH 
 dinsdag 21/09/2021 en  
 dinsdag 23/11/2021  
 van 10 tot 12 uur – Rozenkransheem. 
 
 Stickeren Toegankelijk Schoten 
 vrijdag 16/09/2021  
 vanaf 1330 uur – samenkomst aan De Kaekelaar 
 


