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  Raad voor personen met een handicap  
  toegankelijk@schoten.be 
    
 

 

 
Verslag algemene vergadering  
29/03/2022 – 9u30-11u50 
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),  Geeraerts Marc (Samana), Goossens Olaf (voorzitter), Hendrickx Iefke (schepen toegankelijkheid),  
Hertoge Noël (werkgroep toegankelijkheid), Kerkhofs Laura (secretaris), Ketels Mia  (Dito, seniorenadviesraad), Lams 
Danny (Symfoon), Luyckx Anita (Steffie), Michel François (CD&V, seniorenadviesraad), Lavrysen Rik (KVG en 
voorzitter, Theelen Luk (bouwadviezen), Van De Velde Eric (Mobilis, expert autoaanpassingen), Van Eggermond 
Gerard (expert audiovisuele beperking), Van Hulle Martin (coördinator toegankelijkheid), Van Osta Katrijn (expert), 
Vangeninden Kristien (ORPEA en belevingswandeling), Verdyck Willy (penningmeester), Vermeylen Frieda 
(werkgroep toegankelijkheid), Vermeylen Veerle (werkgroep speeltuin), Wellens Stijn (De Vier Notelaars).  
 
Verontschuldigd:  Caethoven Annie (MMC), Daems Toon (erelid, werkgroep toegankelijkheid), Goris Sonja, Van 
Carpels Staf (erelid, werkgroep toegankelijkheid en wandelen), Van Peer Jan (werkgroep verkeer), Van Steenkiste 
Ria (Vlaams Belang), Verschueren Maria (erelid en werkgroep wandelen), Willems Willem (erelid, werkgroep 
toegankelijkheid). 
 
Afwezig: D’Exelle Veronique (schepen sociale zaken) en Moonen Guido (Vooruit). 
 
 
 

 
Agendapunten 
1. Welkomstwoord voorzitter 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 15/03/2022 
3. Goedkeuring en terugkoppeling jaarverslag 2021 
4. Adviezen  
5. Voorstelling jaarplanning 2022  
6. Terugkoppeling werkgroepen  
7. Bekendmaking vacature ondervoorzitter 
8. Varia  
9. Slotwoord voorzitter 
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1. Welkomstwoord voorzitter 

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

• Het medeleven van de leden wordt betuigd aan Martin Van Hulle bij het overlijden van zijn 
moeder. 

• Nieuw lid, Danny Lams, stelde zichzelf voor. Danny is slechtziend en is bestuurslid van 
de Korfbal Schoten en Symfoon – Vlaams Blinden en Slechtziendenplatform. 
 

 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 15/03/2022 

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

 
3. Goedkeuring en terugkoppeling jaarverslag 2021 

Bestuurslid Martin Van Hulle overliep het jaarverslag. Ook het financieel verslag werd hierin 
opgenomen.  
 

➔ Schepen Iefke Hendrickx vraagt een update na betreffende het coaching project De 
Lijn en brengt de secretaris hiervan op de hoogte. 

 
 

4. Adviezen 
- Bouwadviezen 

o Bestuurslid Luk Theelen vertelt reeds 13 bouwadviezen te hebben ingediend voor 
het jaar 2022. Vorig jaar werden op een geheel jaar 13 bouwadviezen ingediend. 
We zien hier een felle groei. 
 

- Algemene adviezen 
o 17 adviezen toegankelijkheid werden ingediend of liggen klaar, zowel aan het 

gemeentebestuur als particulier.  
o Echter leeft er nog een bezorgdheid rond het onderhoud van de speeltuin in het 

gemeentepark, zeker voor kinderen speeltuigen voor kinderen met een handicap 
(vb. ondergrond gehandicapte schommel en draaimolentje).  
→ Schepen Iefke Hendrickx nam de bezorgdheden rond de speeltuin reeds op met 
Danny Boermans (technisch medewerker jeugddienst). Dit zal in orde gebracht 
worden. 

o Er zal een advies aan de gemeente worden uitgeschreven betreffende de 
mogelijkheden tot veilig oversteken voor slechtzienden bij verkeerslichten. Dit 
wordt verder uitgewerkt met Danny Lams en Veerle Franken. 
Er zijn in de gemeente slechts 2 rateltikkers geplaatst: aan de markt en 
basisschool Bloemendaal. Bij het plaatsen van nieuwe lichten op drukke punten 
moet hieraan aandacht gegeven worden. Danny Lams (Symfoon) verwijst ook 
naar een app die geïnstalleerd kan worden op de gsm. 

o Het voetpad aan bloemenwinkel Tulip (Verbertstraat) blijft versperd, ondanks 
eerder advies en een aanpassing in het politiereglement. Ook voor de onveilige in-
uitgang aan het Huis van het kind wordt verwezen naar eerder advies van de RPH. 
Beide adviezen vragen worden herhaald aan de bevoegde diensten. 

 
5. Voorstelling jaarplanning 2022 

Voorzitter Rik Lavrysen stelde de jaarplanning voor het werkjaar 2022 voor. 
Er zal gewerkt worden met werkgroepen om de werking te structureren en garanderen. Zie 
agendapunt 6.  
 
Daarnaast zal deelgenomen worden aan onderstaande activiteiten. 

1. Seniorenshow: 14 en 15 april 2022 
2. Seniorenbeurs: 18 juni 2022 10u00-16u30 



 

RPH Schoten  algemene vergadering 29/03/2022 – verslag  3/7 
 

a. Er wordt een tijdelijke werkgroep opgestart om de promotie van de RPH op de 
Seniorenbeurs voor te bereiden. De werkgroep bestaat uit Frieda Vermeylen, 
Olaf Goossens, Martin Van Hulle, Katrijn Van Osta (+ echtgenoot), Rik 
Lavrysen, Ronny De Crom en Diana Celis. Zij spreken verder af met Ilse 
Willebrords. 

3. Midzomernachtwandeling: 23 juni 2022 19u00 
a. De werkgroep wandelen neemt de uitwerking op zich. Martin Van Hulle doet 

de aanvraag bij het Agentschap Natuur en Bos. Patrick Baetens en Anita 
Luyckx zullen de oranjerie die avond langer openhouden. 

4. Schoten Zingt: 12 augustus 2022 
a. Ook voor deze activiteit zijn extra vrijwilligers nodig! Op de volgende algemene 

vergadering wordt concreet afgesproken. Schoten Zingt is de voornaamste 
bron van inkomsten voor de Masters vzw voor het sponsoren van goede 
doelen. 

5. Vernieuwing wandelmap: september 2022 
a. Ronny De Crom en Martin Van Hulle spreken in april af met de 

communicatiedienst voor het uitwerken van de nieuwe wandelmap en het 
vervangen van verschillende startborden. Schepen Hendrickx ‘waarborgt’ 
financiering. Kristien Van Geninden en Frieda Vermeylen voegen zich bij de 
werkgroep. 

6. Seniorenmaand: november 2022 
a. Dit wordt gecoördineerd door de SAR. RPH zal optreden als partner. 

 
 

6. Terugkoppeling werkgroepen 
In 2022 zal ingezet worden op de opstart van verschillende werkgroepen. Elke werkgroep 
heeft een coördinator nodig. Dit wordt binnen het klein bestuur geconcretiseerd en nadien 
voorgesteld op de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
Momenteel staan de volgende werkgroepen op de planning. 

1) Werkgroep verkeer  
▪ Reeds geëngageerde leden: Jan Van Peer, Frieda Vermeylen, Luk 

Theelen, Martin Van Hulle en Rik Lavrysen. Jan Van Peer zal coördineren 
en deel uitmaken van het bestuur RPH.  

 
2) Werkgroep wandelen  

▪ Reeds geëngageerde leden: Ronny De Crom, Martin Van Hulle, Kristien 
Vangeninden, Jan Van Peer en Frieda Vermeylen. 

 
3) Werkgroep bouwadviezen 

▪ Reeds geëngageerde leden: Luk Theelen, Martin Van Hulle en Danny 
Lams. 

 
4) Werkgroep toegankelijkheid 

▪ Reeds geëngageerde leden: Martin Van Hulle, Noël Hertoge, Toon Daems, 
Luk Theelen, Staf Van Carpels, Jan Van Peer, Mia Ketels, Veerle 
Vermeylen, Willy Verdyck en Frieda Vermeylen. 

 
5) Werkgroep vrije tijd en sport 

▪ Reeds geëngageerde leden: Veerle Vermeylen en Danny Lams. 
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7. Bekendmaking vacature ondervoorzitter 
Kandidaatstellingen kunnen doorgegeven worden tot 19 april 2022 aan de secretaris. Zie 
bijlage voor meer informatie. 
 
 

8. Nieuws uit de SAR 

• Vrijwilligers gezocht voor de Seniorenshow 
Mia Ketels is nog op zoek naar vrijwilligers om mee zaal cc De Kaekelaar op te ruimen op 
vrijdag 15 april om 17u00. Vrijwilligers mogen zich melden bij de secretaris.  
Reeds geëngageerde vrijwilligers: Diana Celis en Stijn Wellens. 

 

• Financiële steun RPH aan Seniorenshow 
De RPH zal 100 euro bijdragen aan de Seniorenshow.  

 

• Vrijwilligers gezocht voor de bedeling van de Seniorenkrant (75-plussers) en 
Seniorengids (65-plussers) 
Verdeling vanaf 28 augustus. Reeds geëngageerde leden: Diana Celis en echtgenoot, 
Kristien  Vangeninden, Rik Lavrysen, Iefke Hendrickx en Veerle Vermeylen. 
Stijn Wellens biedt aan om bewoners van 4 Notelaars te laten helpen bij het kleven van 
de adresklevers. 
 

 
9. Varia 

 

• Verzekering vrijwilligers  
Leden van de RPH zijn automatisch verzekerd. 
Niet-leden dienen bij Laura Kerkhofs steeds een vrijwilligerscontract te laten registreren 
als zij meewerken aan een activiteit. 
 

• Nieuwe telefoonnummers OCMW 
OCMW onthaal = 03 680 09 00 
Laura Kerkhofs = 03 680 32 54 
LDC ’t Dorp = 03 680 32 50 
 

• Toegankelijkheid Markt 23 (Groentewinkel Schanul by Jules) 
Noél Hertoge (werkgroep toegankelijkheid) vertelt dat er geen plaat ligt over een 
kelderrooster aan de groentewinkel. Rolstoelgebruikers kunnen daarom niet door. Dit 
wordt nagekeken door de leden. (Controle 29/03/2022: er ligt nu wel een afdekplaat, maar 
deze is niet goed bevestigd). 
 

• Werkzaamheden Villerslei tegenover Huisartsenpraktijk De Brug 
Marina Elewaut (Open VLD) verwijst naar eerdere vraag om tijdens de werkzaamheden 
in de Sluizenstraat een tijdelijke G-parkeerplaats te installeren. De RPH ondersteunde 
de vraag. Er is nu (algemeen) bijkomende parkeerplaats beschikbaar op de voormalige 
site van Albeton.  
 

• Toegankelijkheid inkom OCMW Schoten 
Frieda Vermeylen geeft nogmaals haar bezorgdheid aan betreffende de veiligheid op het 
bordes voor de inkom aan het OCMW (Verbertstraat 27). Hiervoor werd reeds een advies 
ingediend.   
 

• Oranjerie De Vlinder – vzw lunchroom Steffie (Vordenstein) stopt per 28 februari 
2023  
Patrick Baetens en Anita Luyckx (Steffie vzw) besloten omwille van verschillende 
moeilijkheden te stoppen met het uitbaten van vzw Steffie. De overeenkomst loopt ten 
einde op 28 februari 2023. De leden geven aan dit zeer jammer te vinden. 



 

RPH Schoten  algemene vergadering 29/03/2022 – verslag  5/7 
 

• WZC Vordenstein - actualiteit 
Kristien Vangeninden (WZC Vordenstein) reageert op de negatieve beeldvorming in de 
berichtgeving rond het WZC. Het WZC staat momenteel op de ‘zwarte lijst’. Kristien vertelt 
dat zij recent negatief geëvalueerd werden om administratieve zaken en het ontbreken 
van een diensthoofd zorg in vast dienstverband. De zorg voor de bewoners is wel in orde 
en onveranderd. 
Kristien Vangeninden vraagt begeleiders voor (rolstoel)wandelingen met residenten, 
(elke) donderdag 10 uur. 
 

• Toegankelijkheid voetpaden 
Frieda Vermeylen (werkgroep toegankelijkheid) vertelt heel wat problemen te ondervinden 
met de elektrische rolstoel wanneer auto’s geparkeerd staan op stoepranden. Of bij 
‘opritparkeren’ waarbij de auto nog een deel van het voetpad blokkeert. 
➔ Voorzitter Rik Lavrysen verduidelijkt dat het zeer belangrijk is zulke situaties steeds 

door te geven aan mobiliteit@schoten.be. Gelieve hierbij toegankelijk@schoten.be in 
cc te zetten. Voeg foto’s toe. 
 

• Nieuws uit de 4 Notelaars 
De 4 Notelaars heeft momenteel plaats voor een bewoner. Meer info is terug te vinden op 
de website www.vzwdeviernotelaars.com en doorklikken op ‘open plaats’.  
Op 14 mei wordt een rommelmarkt georganiseerd. Er wordt op een later tijdstip nog 
promotie gevoerd. Flyers worden per mail aan de leden RPH bezorgd. 
 

• Herkenning slechthorenden op de fiets 
Gerard Van Eggermand (VFG) beloofde vorig jaar op zoek te gaan naar plakaatjes die 
slechthorenden aan de fiets kunnen hangen ter preventie. Hij toonde een eigen ontwerp 
en alsook een ontwerp dat bij thuiszorgwinkels ‘Goed’ besteld kan worden. 
 

• Verkeersveiligheid Brechtsebaan x Molenbaan 
Noél Hertoge (werkgroep toegankelijkheid) vertelt zeer bezorgd te zijn over de 
verkeerssituatie op de Brechtsebaan. Auto’s staan regelmatig half op de baan 
geparkeerd, waardoor een zwakke weggebruiker op de weg dient te gaan staan bij het 
kijken of hij/zij veilig kan oversteken. Hierbij is het belangrijk de aanwezigheid van de 
school in het achterhoofd te houden. 
Vraag hierbij is of de lijnen van de parkeerplaatsen kunnen herschilderd worden. Een 
andere mogelijkheid kan de installatie van klein led-lichtjes zijn (naar voorbeeld van St.-
Job). Het klein bestuur zal de uitwerking van een advies op zich nemen.  
 

• Problematiek vuilnisbakken en gevolgen 
François Michel (CD&V) geeft aan dat in wijk Bloemendaal schrijnend is wat betreft de 
toegankelijkheid na de ophaling van de vuilnisbakken. Vaak laten bewoners deze staan 
tot in het weekend. Hij sprak hierover reeds de wijkagent aan, jammer genoeg werd er 
geen gevolg aan gegeven. Men vraagt zich af of hiervoor al ooit gasboetes werden 
uitgeschreven. 
Dit probleem stelt zich in veel straten. Eerder werd dit al aangekaart voor de Kuipersstraat. 
Ook PMD-zakken die een rode sticker kregen, blijven soms lang liggen en scheuren. 
Voorzitter Rik Lavrysen verduidelijkt dat het zeer belangrijk is zulke situaties steeds door 
te geven aan mobiliteit@schoten.be . Gelieve hierbij toegankelijk@schoten.be in cc te 
zetten. 

 

• Vertegenwoordiging Handicar in RPH 
De RPH had graag een nieuwe vertegenwoordiger van de Handicar aangezien er heel 
wat linken zijn met elkaars werking. 
Marcel Schenk werd genoemd gelet op zijn engagement. Laura Kerkhofs zal dit navragen. 
 

mailto:mobiliteit@schoten.be
mailto:toegankelijk@schoten.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vzwdeviernotelaars.com%2F&data=04%7C01%7C%7C498e58b6b538468987b208da11850d82%7Cf60f3d9d6e584ec6adc2d8ca580b017a%7C0%7C0%7C637841560415333680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vYdhMu21X60lw1eVTSDSX6ndJnIXgEVkWXEjMPFZ%2BR4%3D&reserved=0
mailto:mobiliteit@schoten.be
mailto:toegankelijk@schoten.be
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In de marge wijst Eric Vandevelde (aanpassingen) er op dat een eventuele vernieuwing 
van een rolstoelbus lang op voorhand moet besproken worden. Steeds minder 
automerken zouden busjes aanbieden waarin nog aanpassingen kunnen / mogen 
gebeuren. 
 

• Website gemeente 
De contactgegevens RPH (telefoon) zouden niet meer juist / moeilijk te vinden zijn. Laura 
Kerkhofs zal dit nakijken. 
 

• G-parkeerplaatsen Kruidvat 
Op één van de 2 G-parkeerplaatsen ter hoogte van Kruidvat staan ook geregeld fietsen 
geparkeerd (naastliggend fietsenrek volzet). Hoe kan dit verholpen worden? 
 
 

10. Slotwoord voorzitter 
De nieuwe voorzitter, Rik Lavrysen, sluit de vergadering af en dankt de leden voor hun 
engagement. 

 
 
 
 

 

Volgende algemene vergadering RPH: 
dinsdag 21/06/2022 om 09u30 - Rozenkransheem 
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