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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2019-09-18 
 

 

Plaats Samana vzw CM, Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk   

Aanwezig  Nadine Baertsoen (MS-Liga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Lies 
Boudewijn (MFC De Kindervriend), Tomas Bulcaen (Kabinet schepen 
De Coene), Patrick Christiaens (Vriendenkring Nierpatiënten vzw), 
Luc Colman (Groep Ubuntu x 8K), Yvan Decaluwé (Samana), Alain 
Demeyer (Vebes), Marc Deneweth (RA-liga), Christa De Schepper 
(Vebes), Goedroen Desmet (PASS Kortrijk), Michèle Desmet (WZC 
De Korenbloem), Piet Devos (SAPH - ondervoorzitter), Stefanie 
Deweer (Wijkteam OCMW), Dan Dewerchin (vzw Anders Zien), 
Donaat Dumon (Zonnewijzers), Jean Foulon (SOAR), Freddy 
Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Natascha 
Herman (Instituut De Pottelberg), Luc Heylen (individueel), Chris 
Iemants (SAPH - voorzitter), Régine Lagae (Minder-Validen 
Vlaanderen), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Marie-Jeanne Nachtergaele 
(Brailleliga vzw), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd Kortrijk), Martine 
Nottebaert (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Christophe Poot 
(SAPH / Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw), Jean-Marie 
Provoost (RA-liga), Joke Tanghe (Samana), Ozzie Vandendriessche 
(PASS Kortrijk), Wilfried Vandeputte (KVZ), Lies Van Dierdonck 
(Groep Ubuntu x 8K), Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), 
Marc Van Iseghem (De Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), 
Claire Verledens (VSOG Groeninge), Fanny Vervaecke (De 
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Frans Vervaeke (ABS), 
Tommy Viaene (SAPH - public relations / De Stroom vzw), Joyce 
Vulsteker (MFC De Hoge Kouter), Axel Weydts (schepen), Tine 
Scherpereel (Villavip Wevelgem), Liesbet Logghe (Tolk) 

Verontschuldigd Koen Amerlynck (SAPH  - penningmeester), Johnny Billiet (Stoma-
Ilco), Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Sabrina Braeckman 
(Kinderdagverblijf Auricula), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Els Cleenwerck (Wijkteam OCMW), Lien 
Deblaere (VFG), Luc Decantere (Individueel lid), Magda 
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Dekeirschieter (KVZ), Lieze Delplace (KVG), Marc Detremmerie 
(SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Lieve Devlies (Absoluut 
vzw), Liesbeth Gheldof (Adviesraad Ieper), Pascal Hauspy (Groep 
Ubuntu x 8K), Anne Marie Lamote (RA-liga), Johan Sercu (PASS 
Kortrijk), Hanne Van Beneden (Team Welzijn – Kortrijk), Luc 
Vandierendonck (Wit.h), Lieselot Vandierendonck (De Stroom vzw), 
Peter Vanhoutte (Absoluut vzw)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 19 juni 2019 

2. Voorstelling Wit.h en “Bloedtest”  

3. Toelichting parkeerbeleid  

4. Voorstelling Samana    

5. Korte berichten  

6. Varia:  

• Data en locaties volgende Algemene Vergaderingen 

• Vragen en info vanuit de AV  

1. Goedkeuring verslag 19 juni 2019 

Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan Samana vzw CM voor de gastvrijheid. 

Tolk VGT is Liesbet Logghe. 

Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst. Na de 

vergadering is gebleken dat niet iedereen de kans gekregen heeft om de lijst af te 

tekenen. Wil iedereen ons mogelijke fouten melden? 

Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.  

2. Voorstelling Wit.h en “Bloedtest”  

Door een misverstand over de datum van de AV was de spreker niet aanwezig op de 

afspraak. We proberen een voorstelling van Wit.h en eventueel een nieuw project van 

hen op een volgende AV in te plannen. 

3. Toelichting parkeerbeleid  

Schepen van Mobiliteit & Openbare Werken, Axel Weydts komt zelf toelichting geven. 

Volgens de schepen werden de Shop&Go-plaatsen vaak langer dan een halfuur bezet 

door kaarthouders. Er was kortom te weinig rotatie, waar deze plaatsen juist voor 

bedoeld zijn. Vandaar dat de regels werden aangepast.  

Ter compensatie: de schepen belooft naast de 25 extra parkeerplaatsen (volgens de 
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SAPH netto slechts 20 plaatsen) die we binnen de Kortrijkse kleine ring reeds kregen 

nog meer blauwe parkeervakken indien dit nodig mocht blijken. Bovengronds parkeren 

moet steeds meer gereserveerd worden voor 3 doelgroepen: kortparkeerders (cfr. 

Shop&Go), bewoners en minder mobiele mensen. 

De schepen stelt dat de beperking in tijd van het parkeren voor personen met een 

handicap wel degelijk wettelijk is. Het is ook afgetoetst met de politie. De schepen 

erkent wel dat gele bewonersparkeervakken vaak op minder strategische plekken in de 

stad liggen dan de groene.  

Sinds 1 augustus zien de parkeerregels voor “personen met een parkeerkaart voor 

mindervaliden” in Kortrijk er als volgt uit: 

• Op blauwe parkeervakken: onbeperkt en gratis parkeren. Er komen netto een 

twintigtal extra parkeerplaatsen bij binnen de kleine ring. Die zullen evt. nog 

uitgebreid worden. 

• Op Shop & Go (groen): maximum 30 minuten, Zelfs met een parkeerkaart 

(overtreding: 40 euro “naheffing”). Deze regeling is van toepassing van maandag 

tot en met zaterdag tussen 9 en 19 uur. 

• Op bewonersparkeerplaatsen (gele vakken) mag je van maandag tot en met vrijdag 

tussen 9 en 19 uur met de parkeerkaart onbeperkt en gratis parkeren. ’s Avonds en 

’s nachts, op zaterdag, zon- en feestdagen: enkel voor de bezitters van een 

bewonersparkeerkaart. 

Opmerkingen/vragen van AV-leden: 

• Een geprinte lijst met de beschikbare blauwe vakken (met het precieze adres) zou 

handig zijn om in de auto te leggen. Deze lijst zal worden bezorgd aan de SAPH. 

Maar binnenkort kan er ook al een overzicht van worden gevonden op de site van 

Parko. (Christa van Vebes vraagt de uitgeschreven lijst ook op de site van Parko te 

publiceren, dus niet alleen in de vorm van een geografisch kaartje.) 

• Het is verwarrend dat het parkeerbeleid voor ppmh in iedere stad anders is.    

4. Voorstelling Samana  

Joke Tanghe licht de werking van Samana, voorheen Ziekenzorg, toe.   

Samana wil andere accenten leggen dan het vroegere Ziekenzorg. Het wil niet meer 

per se focussen op (chronisch) ziek zijn. Samana werkt wel nog steeds binnen 

dezelfde domeinen: 
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• Vakanties in binnen- en buitenland voor chronisch zieke mensen, personen met 

een fysieke/mentale beperking en mantelzorgers. Er komt ook een groter aanbod 

om individueel op reis te kunnen gaan (Samana zoekt dan bijv. een vrijwilliger die 

ondersteuning biedt op reis). 

• Leren omgaan met (chronische) ziekte, ook binnen iemands sociale omgeving. 

• Ondersteuning voor mantelzorgers: gespreksgroepen, cursussen, 

belangenbehartiging, enzovoort. 

• Lokale werking van vrijwilligers met activiteiten voor mensen met een chronische 

ziekte; ook hier wordt het aanbod verbreed naar individuele activiteiten binnen de 

zogenaamde duo-werking (persoon met een handicap wordt gekoppeld aan een 

buddy.) 

• Samana panel: per jaar 4-5 bevragingen via e-mail voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte, bijv. rond vakantiegeld. Zo kunnen de 

verzuchtingen van de doelgroep ook snel aan de media gecommuniceerd worden. 

Joke roept de leden van de AV op om deel te nemen. Aanmelden kan via de 

website: https://www.samana.be/belangenbehartiging/panel/ 

Boodschappenlijn 

De boodschappenlijn is een project van Samana in samenwerking met Colruyt, 

waarmee Samana wil werken aan een warmere buurt. Een buurt waar mensen 

boodschappen meebrengen voor hen die omwille van ziekte of een beperking niet 

meer naar de winkel kunnen gaan.  

Mensen die zelf niet meer naar de winkel kunnen gaan of niet meer kunnen sleuren 

met zware boodschappen, kunnen naar een gratis 0800-nummer bellen. De 

operatoren noteren hun boodschappenlijstje en bekijken wie er uit die buurt deze 

boodschappen kan meenemen. Boodschappen kunnen dus niet altijd onmiddellijk 

geleverd worden, maar op een termijn die ook haalbaar is voor de vrijwilliger. Met de 

Boodschappenlijn neemt Samana een zeer tijdrovende taak van het OCMW over. 

Er is een grote vraagverlegenheid bij mensen die wel geholpen zouden zijn met de 

Samana Boodschappenlijn. Alle kanalen om die mensen toch de stap te laten zetten 

zijn belangrijk. Wie er uiteindelijk gebruik van maakt, is erg tevreden. Ook 

mantelzorgers kunnen hierdoor ontlast worden. 

Alle info over het project vind je hier: www.samana.be/boodschappenlijn 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samana.be%2Fboodschappenlijn&data=02%7C01%7C%7C941ae99a5d454be471e208d732058dcc%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637032871745225209&sdata=RqU8mzrOITGfgWMInMuG7JCU%2BHCXfQ4C92zqusE%2FDXA%3D&reserved=0
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Samana wil op termijn ook ‘Samen winkelen’ in onze regio aanbieden, waarbij de 

persoon met een beperking ook zelf mee kan naar de winkel. Daarvoor is een 

minibusje beschikbaar. 

5. Korte berichten 

• Overzicht verenigingen en organisaties SAPH Kortrijk 

Op de website van de stad vonden we een lijst met de verenigingen en organisaties 

die lid zijn van de SAPH. Deze lijst werd in jaren niet meer aangepast. Gevolg: 

bepaalde vermelde verenigingen bestaan niet meer of kregen een andere naam, 

andere werden lid maar staan nog niet in de lijst, … 

Op de vergadering wordt een lijst doorgegeven met de vraag deze te controleren en 

aan te passen zodat de lijst op de website op punt kan gezet worden. 

De reeds bijgewerkte lijst wordt bij het verslag voor de leden van de AV nog eens mee 

gestuurd om de afwezigen op de vergadering de kans te geven de lijst verder aan te 

passen. Ook wordt gevraagd aan wie niks vermeldde op de lijst omdat de gegevens 

juist waren, dit aan de SAPH te laten weten.  

• Subsidies verenigingen 

Bij navraag eind augustus bleken de subsidies nog niet aangevraagd te zijn. Dit is 

inmiddels geregeld. De uitbetaling ervan is deze week gebeurd. 

• G-sportdag  

Op 16 oktober gaat er een G-sportdag door: G-sport@Kortrijk. 

Olympiadeplein, Marke. Voor- en namiddag. 

Kom eens kijken en verschillende sporttakken uitproberen… 

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/g-sportdag/b8ae0416-7b20-4588-bf30-

92409ec38d89     

• ZieDieMens, dementievriendelijk Kortrijk 

Van 23 tot 29 september: dementievriendelijk Kortrijk. Allerlei evenementen in die 

week: toneel, getuigenissen, sport, tentoonstelling, … 

Info: https://www.kortrijk.be/ziediemens  

• Toneelstuk: “Wie is bang?” 

Op 24 oktober om 20.15 u. (inleiding vanaf 19.30 u.) in de Kortrijkse Schouwburg. 
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Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar voor mensen die met audiodescriptie het stuk 

willen bijwonen. Houders van EDC-kaart en UiT-pas krijgen onder bepaalde 

voorwaarden korting. 

Info: 

https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/578/NTGent_Tom_Lanoye_amp_Koen

_De_Sutter/Wie_is_bang/ 

• Artritis in 3D 

RA Liga vzw organiseert in samenwerking met AZ Groeninge Kortrijk op donderdag 17 

oktober tussen 10 en 14 uur in AZ Groeninge Kortrijk een uniek 3D event. 

Je krijgt een informatieve en praktische introductie tot de 3D-technologie. Wat doet 

ontstekingsreuma met je lichaam? 

Dr. Benedicte Vanneuville geeft toelichting over artritis met aandacht voor de 

behandeling. Meer inzicht in je ziekte leidt tot meer therapietrouw. 

Goed geïnformeerde mensen vinden meer mogelijkheden om actief in het leven te 

staan, ondanks hun medische conditie. 

Inkom: gratis. 

• Stationsproject Kortrijk 

Werken gestart aan de tunnel. Voor minstens 10 jaar werken. 

SAPH probeert vinger aan de pols te houden. Jullie ervaringen graag doorspelen aan 

ons en ook aan de stad (1777@kortrijk.be).  

Tomas Bulcaen tipt de website https://www.kortrijk.be/stationsproject, waar de 

verschillende fasen van de werkzaamheden getoond worden. 

6. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

20 november: De Haerne Club 

Kandidaten gastheer/vrouw voor 2020? 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

Geen 

 

Verslaggever: Piet Devos – dank aan Marc, Chris 

mailto:1777@kortrijk.be
https://www.kortrijk.be/stationsproject
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Volgende AV: woensdag 20 november 2019 bij De Haerne Club, 8501 Heule. 
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