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  Raad voor personen met een handicap  
  toegankelijk@schoten.be 
    
 

 

 
Verslag algemene vergadering  
21/09/2021 – 10 tot 12 uur 
Rozenkransheem 
 

 
Aanwezigheidslijst: 
 
Aanwezig:  Baetens Patrick (Steffie vzw), Celis Diana (NVA), De Belder Maria (voorzitter seniorenadviesraad), De 
Crom Ronny (Samana, werkgroep wandelen), Elewaut Marina (Open VLD), Francken Veerle (expert audiovisuele 
beperking),  Goossens Olaf (voorzitter), Hendrickx Iefke (schepen toegankelijkheid),  Hertoge Noël (werkgroep 
toegankelijkheid), Kerkhofs Laura (secretaris), Ketels Mia  (VFG), Michel François (CD&V, seniorenadviesraad), 
Lavrysen Rik (KVG en ondervoorzitter), 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 Veerle (werkgroep speeltuin), Wellens Stijn (De Vier Notelaars). 
 
Verontschuldigd:  Caethoven Annie (MMC), Daems Toon (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Geeraerts Marc 
(Samana), Goris Sonja, Luyckx Anita (Steffie), Vangeninden Kristien (ORPEA en belevingswandeling), Theelen Luk 
(bouwadviezen), Van De Velde Eric (Mobilis, expert autoaanpassingen), Van Carpels Staf (erelid, werkgroep 
toegankelijkheid en wandelen), Vermeylen Frieda (werkgroep toegankelijkheid), Verschueren Maria (erelid en 
werkgroep wandelen), Willems Willem (erelid, werkgroep toegankelijkheid). 
 
???: D’Exelle Veronique (schepen sociale zaken), Moonen Guido (Vooruit). 
 
 
 

 
Agendapunten 

1. Welkom 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
3. Werkgroep Toegankelijkheid 

3.1. Toegankelijke bushaltes De Lijn: opvolging. 
3.2. G-parkeerplaatsen: toekenning – ‘nieuwe ‘beslissingsboom’.  
3.3. Deelfietsen en -steps: ‘zwerfvuil’? 
3.4. Opvolging adviezen en nieuwe (on)toegankelijke situaties. 

4. Werkgroep wandelen 
4.1. Rolstoelwandelingen: 
4.2. Wandeling zaterdag 09/10/2021. 

5. Wetgeving 
5.1. Automatische toekenning ‘persoonsvolgend budget’ prioriteitengroep 1. 
5.2. Indicator “samenwonen” valt weg bij IT/IVT. 
5.3. Meerderjarig op 18 jaar: gevolgen voor de gehandicaptenzorg.  

6. Nieuws uit de Seniorenadviesraad 
7. Varia 

7.1. Vrijwilligersverzekering 
7.2. Stand van zaken lokale dienstencentra (afspraken kapper en pedicure,…) 
7.3. Stickers parkeren hulpverleners voor garage. Opvolging. 
7.4. … uw vragen, opmerkingen, ideeën en voorstellen. 

8. Afronding en datum volgende algemene vergadering 
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1. Welkom 

• De voorzitter heet de leden van harte welkom op de vergadering.  

• Laura Kerkhofs wordt voorgesteld als nieuwe secretaris van de RPH. 
 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

 
3. Werkgroep Toegankelijkheid 

3.1. Toegankelijke bushaltes De Lijn: opvolging 
Er werd een coachingsproject opgestart tussen De Lijn en lokaal bestuur Schoten. De 
werkgroep toegankelijkheid volgde de eerste vergadering enkele maanden geleden mee. 
Tot op heden werden geen nieuwe vergaderingen georganiseerd. De werkgroep 
toegankelijkheid rekent erop nauw betrokken te blijven. Schepen Hendrickx vraagt dit na. 
Zij geeft ook aan dat de bushalte tegenover de Cordulakerk verplaatst zal worden bij het 
herinrichten van dit deel van H. Consciencestraat (tot aan het kruispunt L. Vanhulle-
buschstraat).  
 

3.2. G-parkeerplaatsen: toekenning – ‘nieuwe ‘beslissingsboom’ 
De projectmanager van de gemeente maakte een duidelijke beslissingsboom op voor de 
procedure “aanvraag G-parkeerplaatsen”. Deze procedure werd aan de leden bezorgd 
als bijlage bij de uitnodiging van de algemene vergadering. Martin Van Hulle zal volgende 
algemene vergadering toelichting geven. 
 

3.3. Deelfietsen en -steps: ‘zwerfvuil’? 
Er wordt opgemerkt dat er heel wat deelfietsen en -steps rondslingeren en de doorgang 
op voetpaden belemmeren. Daarnaast leven er heel wat vragen rond de organisatie en 
reglementen hierrond. Er wordt daarom een infomoment “deelmobiliteit” georganiseerd 
voor de leden van de SAR en RPH. 
 

 
Infomoment deelmobiliteit 
donderdag 21/10/2021 10u00 LDC Cogelshof (zaal: Poly 3/4).  
Aanwezigheid doorgeven aan de secretaris via toegankelijk@schoten.be of 03/680.07.77 
 

 
3.4. Opvolging adviezen en nieuwe (on)toegankelijke situaties 

• De werkgroep vraagt foto’s te bezorgen van situaties die de leden zorgen baren. Zo 
kunnen er nieuwe adviezen opgemaakt worden. 

• De uitwerking van de oude adviezen wordt opnieuw opgenomen. 
 

 
4. Werkgroep wandelen 

4.1. Rolstoelwandelingen: 

• Herwerking wandelmap: stand van zaken 
Martin Van Hulle en Ronny De Crom maken een afspraak met de gemeentelijke 
communicatiedienst om de algemene uitwerking van een nieuwe map en het gebruik 
van QR-codes te bespreken. 

• Bestaande wandelingen: trajectcontroles 
Ronny De Crom heeft met Jan Van Peer de Deuzeldwandeling gecontroleerd. De 
andere wandelingen moeten nog nagekeken worden. 
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4.2. Wandeling zaterdag 09/10/2021 

De RPH zal zelf geen najaarswandeling organiseren, maar aansluiten bij een wandeling 
van de gemeente.  

 
Algemene info: Soep met babbeltjes 

Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober kan je op elke wandeling terecht voor ‘soep met 
babbeltjes’. Op het einde van de wandeling krijg je een gratis tas soep aangeboden! 

Ook kan je er een hartenwens deponeren. 

9 oktober: wandeling centrum tussen 14u00 en 16u00 

Startplaats: LDC ’t Dorp. Wij komen samen – zoals tijdens de vergadering afgesproken 
– aan de kerk en gaan dan samen naar de startplaats, om misverstanden te vermijden.  
 
Opgelet: op 9 november is er ook een wandeling. Zie punt 4.3. 
 

4.3. Wandelingen seniorenmaand SAR 

De werkgroep zal 3 wandelingen uitwerken rond de wijklokalen als activiteiten tijdens 
seniorenmaand (november). Start telkens 14u00 aan het wijklokaal. 

 
09/11/2021 Wijklokaal Lariksdreef (afleiding van wandeling toegankelijkheid)   
17/11/2021 Wijklokaal Fortbaan (nieuwe wandeling)  
25/11/2021 Wijklokaal Schijnparklaan (afleiding van wandeling toegankelijkheid)  
 

 
 

5. Wetgeving 

5.1. Automatische toekenning ‘persoonsvolgend budget’ prioriteitengroep 1 
 
Gehandicapten krijgen sedert 2017 voor de personeelskost van hun ondersteuning een 
persoonsvolgend budget, bijv. voor de betaling van hun dagcentrum, tehuis, hulp aan 
huis … Aan dat persoonsvolgend budget gaat een uitgebreide aanvraagprocedure 
vooraf. De goedgekeurde aanvragen worden ingedeeld in prioriteitscategorieën van 1 
(heel dringend) tot 3 (niet zo dringend). Tot voor kort was het zo dat zelfs in categorie 1, 
na de toekenning, een wachttijd van minstens vijf jaar volgde vooraleer effectief het geld 
beschikbaar was. 
Recent heeft de Vlaamse regering beslist om voor alle aanvragen met prioriteringsdatum 
van vóór 31/12/2019 het budget in de periode juli/september 2021 ter beschikking te 
stellen. Voor de aanvragen met latere prioriteringsdatum zal de wachttijd maximum 18 
maanden bedragen. 
 

5.2. Indicator “samenwonen” valt weg bij IT/IVT 
 
Het inkomen van een gehandicapte bestaat uit een inkomensvervangende tegemoet-
koming, afhankelijk van de woonsituatie (alleenwonend, samenwonend of tehuis) en een 
integratietegemoetkoming voor de bijkomende kosten, afhankelijk van de handicap. Deze 
laatste was voorheen bij samenwonenden mede afhankelijk van het inkomen van de 
partner. Sedert 30/6/2021 telt dit inkomen van de partner niet meer mee voor het bepalen 
van de integratietegemoetkoming. 
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5.3. Meerderjarig op 18 jaar: gevolgen voor de gehandicaptenzorg  

Voorheen vielen gehandicapten tot hun 21 jaar onder het systeem van de (bijkomende) 
kinderbijslag, nu het groeipakket genaamd. De federale regering heeft beslist om vanaf 
1/8/2020 de inkomensvervangende (IT) en de integratietegemoetkoming (IVT) toe te 
kennen vanaf 18 jaar. 
Probleem: het groeipakket is bevoegdheid van de Vlaamse regering en zonder wijziging 
van de wetgeving zouden gehandicapten recht hebben zowel op kinderbijslag / groei-
pakket als op IT/IVT. 
Uiteindelijk is beslist dat de gehandicapte mag kiezen voor één van de twee systemen 

en meestal zal dat IT/IVT zijn omdat de bedragen daarvan hoger liggen. 

 
6. Nieuws uit de Seniorenadviesraad 

• Werkgroep communicatie: de werkgroep schreef een advies aan het gemeentebestuur 
m.b.t. de oversteek Zuster Albertapad. De werkgroep ondersteunt daarbij eerdere 
adviezen van de RPH. Deze gezamenlijke aanpak blijft efficiënt, want het gevraagde 
werd al na twee weken uitgevoerd.  
Seniorenkrant: de 2e editie van de seniorenkrant was een groot succes. Er wordt 
momenteel aan de 3e editie gewerkt. Wie is bereid einde januari mee de seniorenkrantjes 
te bedelen? 

• Werkgroep welzijn: 6 september 2021 werd een nieuwe belronde naar de Schotense 
75+’ers gestart. Deze werking werd gelinkt aan de buurtanalyse-opdracht die de 
gemeente kreeg van de hogere overheden. Deze belronde focust op het wonen en de 
buurt. We koppelen dit als SAR ook aan de werkgroep ‘wonen’. 

• Werkgroep activiteiten: de seniorenmaand wordt in november georganiseerd. Bij dit 
verslag vindt u de folder met het aanbod aan activiteiten. 

 
 
7. Varia 

7.1. Vrijwilligersverzekering 

• Hoe zijn we verzekerd, opvolging vergadering 25/06/2021? 
Schepen Iefke Hendrickx neemt dit verder op met secretaris Laura Kerkhofs. 

• De aanwezigen controleerden hun persoonsgegevens. De afwezigen worden 
gemaild. De secretaris maakt op basis van de bijgewerkte gegevens een nieuwe lijst 
van te verzekeren vrijwilligers.  
 

7.2. Dienstencentra - stand van zaken  

• Kapper en pedicure: afspraken worden vanaf nu rechtstreeks gemaakt, niet meer 
via de de centrumleiding. 

• Centrumverantwoordelijken: door het uitvallen van de centrumverantwoordelijken 
in Cogelshof en ’t Dorp stropt de werking. Schepen Hendrickx bevestigt dat 
deeltijdse (tijdelijke?) versterking op komst is. 

• Antennepunten: in de marge van deze bespreking rijzen er vragen bij de 
naamwijziging. ‘Antennepunt’ (zoals opgelegd door de Vlaamse overheid) klinkt 
kunstmatig, bij ‘wijklokaal’ weet iedereen waar het over gaat. 

 
7.3. Stickers parkeren hulpverleners voor garage – opvolging vorig verslag. 
 Er is weinig of geen vraag naar deze stickers. 

 
7.4. Uw vragen, opmerkingen, ideeën en voorstellen 

• Sticker gehoorschade: Katrijn Van Osta vraagt wat mogelijk is om aan te geven 
dat een gebruiker van fiets/scooter slechthorend is. Gerard Van Eggermond 
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informeert bij Fevlado, de federatie van Vlaamse dovenorganisaties – 
www.fevlado.be – Stropkaai 38, 9000 Gent – 09 224 46 76. 

• Prioritaire voertuigen: naar aanleiding van een concreet situatie stelt Ronny De 
Crom de vraag naar de voorrang van een hulpdienst of politie als alleen het zwaailicht 
geactiveerd is, zonder geluid. 

• Speeltuin gemeentepark: na een eerdere vraag vanuit de RPH heeft de jeugddienst, 
verantwoordelijk voor het beheer, een werkopdracht gegeven tot aanpassing van de 
ondergrond rond de G-speeltoestellen. 

• Grof vuil: voor hoogbejaarden en gehandicapten is het niet vanzelfsprekend om zelf 
restafval naar het containerpark te brengen. Uit eigen ervaring stelt Noël Hertoge zich 
vragen bij de te volgen administratie en de kosten voor het aan-huis-ophalen: 1 
maand op voorhand aanvragen en 50 euro per ophaling, zelfs voor beperkte 
hoeveelheid. Is eventueel een vermindering mogelijk voor bijvoorbeeld houders van 
een Europese G-kaart (zoals voor activiteiten cultuurcentrum Schoten)?. 

• G-parkeerkaart: opnieuw wordt melding gemaakt van misbruik van een G- 
parkeerkaart na overlijden van de rechthebbende. Het is niet vanzelfsprekend om een 
bekende te ‘verklikken’. 

• De Bode – Info Schoten: de Seniorenadviesraad plaatste eerder een ‘advertentie’ 
in de Bode om haar werking bekend te maken. Zou dit ook nuttig zijn voor de RPH? 
Er wordt over nagedacht, want kost geld en via Info Schoten zou dit gratis en naar 
elke Schotenaar kunnen. De secretaris informeert naar de planning 2022 bij Laura 
Delandsheer (communicatiedienst) 

• De Koekoek: Jan Van Peer meldt dat de kasseien aan kinderopvang De Koekoek 
zeer slecht liggen. Gevaarlijk, o.a. voor de wandelaars van WZC Verbert-Verrijdt. De 
werkgroep toegankelijkheid stelt een advies op. 

• Wandelpad ’t Dorp: hortensia’s versmallen bij nat weer (afhangende takken) de 
doorgang aan het wandelpad ter hoogte van de ‘dagopvang’. Veerle Vermeylen zal 
dit melden aan de verantwoordelijke voor het groenonderhoud. 

• Trapleuning LDC ’t Dorp: de werkgroep toegankelijkheid rappeleerde naar het 
plaatsen van de lang beloofde en wettelijk verplichte trapleuning bij de ingang van het 
LDC. Schepen Hendrickx zal informeren naar de uitvoering. Martin Van Hulle stuurt 
het advies ook door aan Veerle Vermeylen, dienst werken. 

• Zebrapad – fietspad: Diana Celis vraagt of een zebrapad mag doorlopen over het 
fietspad, zodat (snelle)fietsers meer attent gemaakt worden op de voorrang van de 
voetganger / rolstoelgebruiker. 

• Albertapad: proficiat aan de dienst werken voor de aanpassing van de oversteek 
tussen de Cordulakerk en het Albertpad. 

 
 

8. Afronding en datum volgende algemene vergadering  

De voorzitter sluit de vergadering om 12u20. 

Volgende algemene vergadering  

 

 

dinsdag 23/11/2021 om 10u00 - Rozenkransheem 
 

 

http://www.fevlado.be/

