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  Raad voor personen met een handicap  
  toegankelijk@schoten.be 
    
 

 

 
Verslag algemene vergadering  
15/03/2022  17u00 – 18u30 
Antennepunt Schijnparklaan 
 

 
Aanwezigheidslijst: 
 
Aanwezig: 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  (Dito, seniorenadviesraad), Michel François (CD&V, seniorenadviesraad), Lavrysen Rik 
(KVG en ondervoorzitter, Theelen Luk (bouwadviezen), Van Hulle Martin (coördinator toegankelijkheid), Van Osta 
Katrijn (expert), Vangeninden Kristien (ORPEA en belevingswandeling), Van Peer Jan (werkgroep verkeer), Van 
Steenkiste Ria (Vlaams Belang), Verdyck Willy (penningmeester), Vermeylen Frieda (werkgroep toegankelijkheid) 
en Vermeylen Veerle (werkgroep speeltuin). 
 
Verontschuldigd:  Caethoven Annie (MMC), Daems Toon (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Geeraerts Marc 
(Samana), Goris Sonja, Luyckx Anita (Steffie), Van De Velde Eric (Mobilis, expert autoaanpassingen), Van Carpels 
Staf (erelid, werkgroep toegankelijkheid en wandelen), Verschueren Maria (erelid en werkgroep wandelen), 
Willems Willem (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Baetens Patrick (Steffie vzw), Van Eggermond Gerard (VFG) 
en Wellens Stijn (De Vier Notelaars). 
 
Afwezig: D’Exelle Veronique (schepen sociale zaken) en Moonen Guido (Vooruit). 
 
 
 

 
Agendapunten 

1. Welkomstwoord voorzitter 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21/09/2021 
3. Vraagronde – de draad terug opnemen 
4. Afscheid Olaf als voorzitter 
5. Verkiezing voorzitter 
6. Verkiezing penningmeester 
7. Varia  
8. Slotwoord voorzitter 
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1. Welkomstwoord voorzitter 

• De voorzitter, Olaf Goossens, heet de leden van harte welkom op de vergadering. De 
voorzitter is aangedaan aangezien dit zijn laatste vergadering als voorzitter zal zijn.  

• We zijn blij dat we nog eens kunnen samenkomen en genieten van het traditionele etentje. 
 

 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21/09/2021 

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

 
3. Vraagronde – de draad terug opnemen 

Er werd een rondje gedaan onder de leden om te bevragen hoe het met iedereen gaat. De 
leden zijn blij dat COVID alvast gedeeltelijk is gaan liggen en dat we daardoor elkaar opnieuw 
‘live’ kunnen zien en vergaderen. 
 

 
4. Afscheid Olaf als voorzitter 

Olaf gaf een speech ter afscheid. De leden dankten hem voor zijn engagement. 
 
 

5. Verkiezing voorzitter 

Rik Lavrysen stelde zich als enige kandidaat tot voorzitter. Er werd unaniem en anoniem 
gestemd tot Rik als voorzitter. Rik bedankt de leden voor hun vertrouwen. 
 
Schepen Iefke Hendrickx geeft een speech ter bedanking van Olaf’s engagement en wenst 
Rik alvast veel succes toe. 
 

6. Verkiezing penningmeester 

De huidige penningmeester, Willy Verdyck, stelde zich als enige kandidaat tot 
penningmeester. Er werd unaniem gestemd tot Willy als penningmeester. 
 
 

7. Varia 

7.1. Gele Doos 

Olaf Goossens (voorzitter – KVG) vraagt of het lokaal bestuur het project Gele Doos reeds 
bekeken heeft. Schepen Hendrickx motiveert waarom Schoten hier niet meteen mee aan de 
slag zal gaan. 
 
Katrijn van Osta en Ronny De Crom verwijzen naar geplastificeerde kaartjes die je altijd op 
zak dient te hebben. Katrijn vertelt dat het alsook een mogelijkheid is dit bij te houden via een 
app op de GSM. 
 
Ronny zal voor alle leden van de RPH lege kaartjes opvragen bij Samana. 
 
7.2. Centrumraad LDC Cogelshof 

Ronny De Crom stelt de vraag of hij kan deelnemen aan de centrumraad van LDC Cogelshof. 
Om concreet af te spreken zal hij contact opnemen met centrumleider Ilse Willebrords, 
organisator van de centrumraden. 
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7.3. Vraag tot ondersteuning wandelingen WZC Vordenstein 

Kristien Vangeninden vraagt om ondersteuning van enkele vrijwilligers voor een 2-tal 
wandelingen in de zomerperiode. Deze gaan steeds door op donderdagvoormiddag (10u00 
– 11u30). Op de volgende vergadering zal uitgebreidere informatie worden meegedeeld.  
 
7.4. Focus op algemene gezondheid  

Katrijn Van Osta (onafhankelijk) vraagt of het mogelijk is om binnen de RPH-werking in de 
toekomst ook op andere gezondheid gerelateerde onderwerpen te focussen naast 
toegankelijkheid. Hierbij wordt gedacht aan geestelijke gezondheid. Dit wordt meegenomen 
door het klein bestuur. 
 
7.5. Waterleiding verbouwingswerken Paalstraat 

Diana Celis (N-VA) vertelt dat er een waterleiding over de breedte van de Paalstraat ligt 
wegens bouwwerken. Een rolstoel kan hier niet over rijden. Veerle Vermeylen neemt dit mee. 
 
7.6. Seniorenshow 

Mia Ketels (Dito, seniorenadviesraad) promoot de Seniorenshow van 14 en 15 april in cc De 
Kaekelaar. Er wordt een oproep gedaan tot extra vrijwilligers. Geïnteresseerden mogen zich 
melden bij Mia. 

 

8. Slotwoord voorzitter 

De nieuwe voorzitter, Rik Lavrysen, sluit de vergadering af en hoopt dat de leden zullen 
genieten van het etentje. 

 
 
 
 

 

Volgende algemene vergadering RPH: 
dinsdag 29/03/2022 om 09u30 - Rozenkransheem 

 

 


