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         2019/5 
 

 
RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP  

Verslag vergadering 25/11/2019 (LDC Cogelshof) 

Aanwezig:   Patrick Baetens (Steffie vzw), Hugo Bastini (MMC), Diana Celis (NVA), Maria De Belder (voorzitter senio-
renadviesraad), Ronny De Crom (Samana en werkgroep wandelen), Marina Elewaut (Open VLD),  Marc Geeraerts 
(Samana), Olaf Goossens (voorzitter), Sonja Goris (secretaris), Noël Hertoge (werkgroep toegankelijkheid en wande-
len),  Laura Kerkhofs (seniorenconsulent), Mia Ketels (VFG), Rik Lavrysen (KVG en ondervoorzitter),  Luk Theelen 
(bouwadviezen), Gerard Van Eggermond (VFG), Martin Van Hulle (coördinator toegankelijkheid), Jan Van Peer (werk-
groep verkeer), Willy Verdyck (schatbewaarder), Lieve Verheyen (OCMW diensthoofd Zorg & Welzijn), Frieda Ver-
meylen (werkgroep toegankelijkheid), Veerle Vermeylen (werkgroep speeltuin).  
 
Verontschuldigd:  Piet Bouciqué (Vlaams Belang), Annie Caethoven (MMC), Iefke Hendrickx (schepen toegankelijk-
heid), Anita Luyckx (Steffie),  Hilde Goossens,  Kristien Vangeninden (ORPEA en werkgroep belevingswandeling), Eric 
Van De Velde (expert autoaanpassingen), Katrijn Van Osta (CD&V), Stijn Wellens (De Vier Notelaars). 
 
Afwezig:  Véronique d’Exelle (schepen), Veerle Francken (expert audiovisuele beperking), Guido Moonen (Sp.a) 
 
De vergadering wordt geopend om 10 uur. 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de vorige vergadering  op 30 september 2019 wordt goedgekeurd, mits één correctie. 
Punt 21 – audiotranscriptie gemeenteraad. “Volgens ‘Doof Vlaanderen’ zijn er 6000 ‘dove’ of ‘zwaar slechtho-
rende’ personen in Vlaanderen. 6000 op ruim 6,5 miljoen inwoners in Vlaanderen = 9 %.” Moet zijn: 0,9%.  
 
Vervolgens is er kennismaking met Lieve Verheyen (diensthoofd Zorg & Welzijn). Haar bureau: Verbertstraat 
27 (hoofdingang OCMW).   
 
 

2. Herwerking statuten RPH 

 
Het ontwerp van nieuwe statuten werd bij de uitnodiging van deze vergadering gevoegd. Voorlopig zijn er 
twee opmerkingen.  
- Wat wordt in artikel 5 bedoeld met “geen wijksplitsing”? 

“Als plaatselijke vereniging wordt erkend: een gemeentelijk gestructureerde vereniging (geen wijkopsplit-
sing) met zetel of vertegenwoordiging in Schoten. De afgevaardigden mogen geen politiek mandaat be-
kleden.”  Als een vereniging verschillende afdelingen heeft in de gemeente moeten deze onderling afspre-
ken wie hen vertegenwoordigt. Twee personen per vereniging, niet per afdeling.  

- De voorzitter dringt aan op naleving van een punt van artikel 8, wat ook al in de huidige statuten staat. 

“Een lid dat de vergadering niet kan bijwonen, dient zich te verontschuldigen.  Een raadslid dat drie 

opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder voorafgaandelijke verontschuldiging, wordt geacht 

ontslag te nemen.  De vereniging die hij / zij vertegenwoordigt, zal van dit ontslag schriftelijk verwittigd 

worden, met het verzoek een plaatsvervanger voor te stellen.” 
 

De voorzitter vraagt dat iedereen de nieuwe tekst goed leest zodat deze op de vergadering van 20.01.2020 
(na verwerking van eventuele bijkomende opmerkingen) goedgekeurd kan worden. 
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3. Overleg Technische dienst / Verkeersconsulente 

 
Op 28.11.2019 is er overleg met de Technische dienst en de verkeersconsulente voor opvolging van adviezen en 
verlenging van de opdracht voor bouwadviezen (loopt af einde 2019). De samenwerking verloopt vlot. 
 
 

4. Adviezen toegankelijkheid  

 
Tot nu werden 21 ‘bouwadviezen’ aan de Technische dienst verstrekt (zelfde periode vorig jaar: 22).  
Overige toegankelijkheidsadviezen: 54. 
 
 

5. Parkeren G-plaatsen  

 
Van januari tot begin november schreef de politie 127 boetes uit voor onterecht parkeren op G-plaatsen.  
De Communicatiedienst van de gemeente bereidt een campagne voor rond foutparkeren op G-plaatsen, met 
heel opvallende borden en begeleidende info in de media. Er wordt  gemikt op de krokusvakantie (einde fe-
bruari). Meer info volgt. 
 
 

6. G-kaart en G-parkeerplaats aanvragen 

 
Uit de krant: om de aflevertijd voor G-parkeerkaarten te verkorten versterkt federaal minister Nathalie Muyl-
le (economie, consumentenzaken) de betrokken dienst. 
De aanvraagprocedure van een G-parkeerplaats bij de Gemeente zal tevens sneller worden afgerond.  
 
 

7. Gemeentelijke premies 

 
De in vorige vergadering vermelde ‘bijsturing’ van de beschikbare centen (voor o.a. ‘mantelzorg’) is goedge-
keurd, zodat enkele personen die op een wachtlijst stonden voor 2019 nog een premie zullen ontvangen.   
 
 

8. CM –kantoor –  stand van zaken na overleg  

 
- Wat voorafging: CM-leden kunnen in het kantoor Schoten alleen nog terecht op afspraak. En de telefoni-

sche bereikbaarheid van de CM is al maandenlang rampzalig. Op initiatief van ‘beweging.net’ was er op 
09.09.2019 en 13.11.2019 overleg met de CM. Leden van RPH en SAR namen hieraan deel.  

- Uit het laatste overleg kwam de belofte dat het kantoor gedurende een proefperiode opnieuw een halve 
dag per week vrij toegankelijk zou zijn. Niet alleen in Schoten, ook nog op andere plaatsen. Maar kort 
daarna vroeg CM nog te wachten met het bekendmaken ervan, want blijkbaar is nog niet alles oké.  Uiter-
lijk op 15.12.2019  moeten we meer weten.  

- CM zou nog de intentie hebben om meer brievenbussen te plaatsen en proberen een gratis 0800-
nummer te implementeren.  Ook aan de telefonische triagemethode (vragen stellen omtrent de reden 
van oproep in functie van  lange en korte afspraken) zou nog gesleuteld worden. 
 

 

9. Persoonsvolgende financiering 

 
Uit contacten met betrokkenen blijkt dat zij dikwijls niet op de hoogte zijn van de werking van diverse premies 
en de wetgeving daaromtrent. Rik Lavrysen dringt erop aan dat wij als leden van de RPH, als we daarover vra-
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gen ontvangen, de mensen zo snel mogelijk doorsturen naar gespecialiseerde diensten: de sociale dienst van 
de gemeente of van de mutualiteit of een bijstandsorganisatie zoals KVG of VFG. 
Het is ook zeer belangrijk dat men op een schrijven van het Vlaams Agentschap correct binnen de aangege-
ven termijn reageert. 
 
 

10. Wandelmap ’10 rustige rolstoelwandelingen in Schoten’ 

 
- Nog twee wandelingen moeten gecontroleerd worden op 3 en 4 december.  Verschillende vrijwilligers uit 

de vergadering hebben zich opgegeven.   
- Verdere uitwerking van de map en aanpassingen op het terrein: van december 2019 tot april 2020.    
- De sponsoring zal ook opnieuw gelanceerd worden. 
- Voorstelling van de nieuwe wandelmap: (onder voorbehoud) zondag 03.05.2020 bij de lancering van het 

nieuwe toerismeplatform van de gemeente Schoten. 
- Van de huidige uitgave werden 800 exemplaren verspreid. 
 
 

11. Wandeling Botermelck / La Garenne  09.11.2019 

 
70 deelnemers. Heel geslaagde wandeling met heel lekkere soep bij het einde. 
Er waren drie gidsen gevraagd, maar één was ziek. Hierdoor waren de groepen groter dan voorzien. Wel 
jammer dat niet iedereen de instructies van de gids opvolgde.  
Eén persoon wandelde niet mee “omdat er geen rolstoel meer was”. Er waren nochtans meer reserverolstoe-
len dan aangevraagd bij inschrijving.  
 
 

12. Seniorenweek 2019 

 
Algemeen goed verlopen.  
Ontbijt: te laat en liever gewone koffiekoeken. Quiz: tien ploegen. Dansmiddag: 60 deelnemers. 
De kaas-en wijnavond met zingende ober was een succes. 
 
 

13. Nieuws uit de Seniorenadviesraad 

 
Voorstel om het gezamenlijke nieuwjaarsbuffet te organiseren op 20.01.2020.  De Senioreadviesraad (SAR) zal 
in de ochtend haar eerste vergadering van 2020 houden; RPH vergadert om 17u. 
Dirk Vyncke stopt per eind 2019 met zijn mandaat als secretaris.  Hij wordt opgevolgd door Laura Kerkhofs. 
 
 

14. Seniorenconsulent – info 

 
Seniorenconsulente Laura Kerkhofs, 03 680 07 84, Laura.kerkhofs@ocmwschoten.be verzamelde enkele 
‘boodschappen van algemeen nut’ (bijlage bij dit verslag). Aanvullend hierop: 
- Maaltijden Kajee: ook in de ontspanningslokalen (Lariksdreef, Schijnpark) zouden in de toekomst maaltij-

den aangeboden kunnen worden. Deze lokalen zullen antennes worden van de lokale dienstencentra. 
- Cochleaire implantaten: kinderen die een implantaat krijgen blijven Vlaamse gebarentaal (VGT) leren. 
- Erfenisrechten voor volwassen mentaal gehandicapten: dit is een heel specifieke materie. KVG verwijst 

soms naar een notaris die zich hierop toelegt. Zie ook Varia, punt 19. 
 
Lieve Verheyden verduidelijkt dat bij elke nieuwe legislatuur de politici de krijtlijnen uitzetten voor de komende 
bestuursperiode.  Daaruit volgt een meerjarenplanning (lokaal bestuur).  De diverse adviesraden dienen geïnfor-

mailto:Laura.kerkhofs@ocmwschoten.be
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meerd te worden  over inhoud van toepassing voor hun doelgroepen.  In bijlage vindt u het document ‘Beleids-
planning 202-2025), gericht aan de RPH. 
 
 

15. Slisseploeg toneel - donderdag 27.02.2020 

 
De Slisseploeg zal in 2020 in de Forum nog een reeks voorstellingen kunnen geven, want de verbouwingswer-
ken starten pas in het najaar. En de Masters Schoten zullen nog éénmaal de speciale voorstelling voor zieken 
en gehandicapten sponsoren.  RPH en SAR zullen die avond de Masters in de bloemen zetten voor hun jaren-
lange heel gewaardeerde steun. 
>>> Toegangskaarten voor uw vereniging: geef het gewenste aantal kaarten door aan Olaf Goossens, per 
mail of ten laatste op de volgende vergadering RPH op 20.01.2020.  
 
 

16. Verkiezing bestuur RPH 

 
Volgens de statuten moeten op de komende januarivergadering de ondervoorzitter en de secretaris verkozen 
worden. Vermits Sonja Goris vanuit het gemeentebestuur gedeeltelijk vrijgesteld is voor het secretariaatswerk 
van de RPH, is alleen de functie van ondervoorzitter vacant.  
Momenteel vervult Rik Lavrysen deze taak en hij is voorlopig de enige kandidaat voor een nieuwe termijn. 
Wie zich ook kandidaat wil stellen, moet voor 06.01.2020 contact opnemen met de voorzitter. 
 
 

17. Het Huispaleis 

 
Zoals eerder besproken biedt vzw Het Huispaleis een belevingstoneel aan voor personen met een mentale 
handicap en/of kleine kinderen. We kunnen, om een beter beeld te krijgen, een voorstelling gaan bekijken op 
7 of 8 februari 2020 in Antwerpen.  Moet nog duidelijk afgesproken worden op volgende vergadering. 
 
 

18. LDC Cogelshof – G-parking 

 
De aanleg van 2 bijkomende G-parkeerplaatsen aan LDC Cogelshof is goedgekeurd door het gemeentebe-
stuur. Ze komen op de bestaande parkeerstrook langsheen de haag. Ook de niveauverschillen van de par-
keerplaats tot de (voor)ingang van het LDC worden weggewerkt zodat één doorlopend looppad ontstaat, 
zonder hindernissen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van RPH en de Seniorenadviesraad. 
 
 

19. Varia 

 
- Busverbindingen. Een rechtstreekse busverbinding met ziekenhuis Jan Palfijn is al lang een wens vanuit 

Schoten. VFG neemt deel aan een werkgroep met DE LIJN om aan te dringen op betere busverbindingen 
voor personen met een beperking. Niet specifiek, maar zeker ook naar Jan Palfijn. 

- (F. Vermeylen)  Doorgang gestremd. Bij werken (o.a. door nutsmaatschappijen) aan de weg wordt het 
voetpad / fietspad heel vaak afgesloten zonder vooraankondiging. Het is dan met een rolstoel of scooter 
moeilijk of onmogelijk om te passeren. Men mag dit melden aan de technische dienst. Er wordt zo snel 
mogelijk iemand ter plaatse gestuurd. 

- (M. Ketels)   Weigering toilet in winkel. Mag een handelaar toegang tot het toilet weigeren? Er bestaat 
jammer genoeg geen wet die winkeliers verplicht om een toilet open te stellen voor klanten. Aangezien 
een toilet meestal in het privégedeelte van een winkel staat, mogen winkeliers zelf beslissen of bezoekers 
hier gebruik van kunnen maken. Een winkel moet wel een toilet voorzien voor het personeel.  
Als een bezoeker gezondheidsproblemen, zoals ziekte van Crohn, heeft, mag je geen toegang weigeren. 
Als eigenaar mag je ook zelf regels opstellen zoals 0,50 euro betalen of enkel betalende klanten toelaten. 
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- (M. Ketels)   Voorstel om in de toekomst de vergaderingen te vervroegen naar 9u30. 
- (R. De Crom)   Het vertrekbord van wandeling Dorp is verdwenen. 
- (W. Verdyck) Fietspad Wezelsebaan (t.h.v. brug). Versmald, hier en daar in slechte staat. 
-  (R. Lavrysen) Infosessie ‘Nalatenschap en schenkingen’ (zie bijlage seniorenconsulente). Aansluitend op 

de aankondiging van deze infosessie wordt erop gewezen dat erfrecht voor ouders van mentaal gehandi-
capten niet voor elke notaris vertrouwde materie is.  Een notaris die zich hier blijkbaar in heeft verdiept is : 
notaris Smet, Lage Kerkwegel 4, 9170 Sint-Gillis-Waas, dirk.smet@belnot.be. Hij geeft voordrachten bij KVG.  
Contact met hem kan overwogen worden als uw eigen notaris aangeeft niet vertrouwd te zijn met het on-
derwerp, als u niet tevreden bent over zijn uitleg of als u een tweede opinie wilt. 
(V. Vermeylen)  Gezin en Handicap (deelwerking van KVG) heeft al heel wat workshops en infosessies ge-
geven rond PVF, bewindvoering en erfrecht. Volgend jaar richten ze zich op notarissen (opmaak van tes-
tamenten, schenkingen, “wat na ons”, …) en maatschappelijke werkers/sociale werkers van gemeenten, 
OCMW’s, ziekenfondsen, instellingen, ziekenhuizen, enz. Veerle zal vragen geïnformeerd te worden over 
de data van al deze informatiemomenten en workshops en zal deze doorspelen aan onze Raad. 

- (V. Vermeylen)   Opvolging speeltuin park. Wanneer wordt de ondergrond naar en rond de G-
speeltoestellen afgewerkt? We vragen een overleg met de Jeugddienst om dit op te volgen. 

- (M. Van Hulle)   Het huis van het kind, opvoeding@schoten.be, 0491 345 799, geeft ook kortdurende bege-
leiding rond kinderen en jongeren met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, bijv. ADHD, ASS, … Dit in sa-
menwerking met RTH OLO vzw in het kader van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH), niet via VAPH. 

- (M. Geeraerts)   Op 22-24/11 werd er een geslaagd gospelevent georganiseerd in de H. Hartkerk.  Marc was 
gastheer van enkele Afrikaanse artiesten, die allen zeer enthousiast waren over Schoten.  

- (J. Van Peer)   Het Rozenkransheem is voortaan uitgerust met een volwaardig G-toilet. 
- (P. Baetens)   Op 20/12  11u30 treedt zanggroep Alouette op met kerstliederen in de parkbistro 
- (P. Baetens)  Oranjerie De Vlinder is weerom in the running voor een horeca award.  Veel succes op 25/11! 
- (S. Goris)  Tijdens een VGF-symposium werd het nieuwe vervoersdecreet toegelicht. 

Bedoeling is dat het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid zorgt voor een vraaggestuurde aanpak met in-
spraak van de lokale besturen. Dit aanbod zou beter afgestemd moeten zijn op de vervoersvraag van de rei-
ziger en op de reële vervoerstromen. Basisbereikbaarheid vervangt het aanbodgerichte decreet Basismobili-
teit, waarbij elke Vlaming op 500 - 750 meter van zijn deur een halte moest hebben. Eind 2020 moet Basis-
bereikbaarheid in heel Vlaanderen zijn ingevoerd.  Deze tijdlijn werd ondertussen al met 1 jaar verlengd. 
 
 

20. Datums en uur vergaderingen RPH 2020 

 

Datums: 20/1 – 16/3 – 15/6 – 28/9 – 23/11 (= 1 week na de seniorenadviesraad) 
Uur:  Op vraag van verschillende leden beginnen de vergaderingen terug om 09u30 i.p.v. 10u. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 12u10. 
 
 
 
Verslag:  Sonja Goris, Rik Lavrysen, Martin Van Hulle 
 

 
 

 
VOLGENDE VERGADERING RPH 

MAANDAG 20/01/2020 – 17 UUR 
DIENSTENCENTRUM ‘t DORP 

 

Aansluitend op deze vergadering 
BUFFET (samen met seniorenadviesraad) 
 INSCHRIJVEN VERPLICHT  
VOOR 06/01/2020  bij Sonja Goris 
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