De SAPH Kortrijk werkt en informeert in tijden van corona

Uitbreiding terrassen in de stad als gevolg van de aandacht voor social distancing
Aangezien de horeca-uitbaters hun terrassen mogen vergroten, om zo voor meer afstand
tussen de verschillende tafeltjes te
zorgen, vreesden we dat de bestaande
looplijnen voor blinde en slechtziende
mensen, alsook de noodzakelijke
doorgangen voor rolstoel- en
buggygebruikers in het gedrang zouden
komen. Daarom hebben we in een mail
aan Arne Vandendriessche, de
verantwoordelijke schepen, gevraagd voldoende aandacht te blijven hebben voor die
looplijnen en doorgangen.
Een medewerker van de stad liet weten dat er in de opmaak van de uitbreiding van de
terrassen rekening werd gehouden met alle doelgroepen, passanten, brandweer,
veiligheidsdiensten, circulatie, enz.

•

Groeninge-abdij

De ‘nieuwbouw’ van begin deze eeuw, die in het Begijnhofpark “Museum 1302” en de
toeristische dienst huisvestte, wordt afgebroken. Er komt een renovatie van de historische
gebouwen en een vernieuwde kunst- en tentoonstellingssite die veel beter aan de noden
van de site moet voldoen dan nu het geval is. Het project is het top-project op vlak van
cultuur voor deze legislatuur.
In de nieuwbouw wordt het concept
‘stadsliving’ geïntroduceerd: een plek waar
mensen elkaar bij een hapje of een drankje
(informeel) kunnen ontmoeten terwijl ze
omringd zijn door kunst.
Het is niet de bedoeling om er een klassiek
museum van te maken.
Van bij het begin van het ontwerpproces is Inter en de SAPH in het verhaal betrokken.
Het gebouw lijkt op een piramide. Aanvankelijk was het de bedoeling om enkel te werken
met een gelijkvloers, maar men denkt er nu aan om nog een extra niveau bij te bouwen.
Inter en SAPH vinden dat dit extra niveau dan ook voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit
wordt nog een uitdagende oefening!

•

Aalbeke: renovatie OC en kerk

In Aalbeke is men toe aan renovatie van het ontmoetingscentrum. Er wordt ook een
repetitieruimte voor de plaatselijke harmonie bijgebouwd en de kleine huisjes naast het OC
worden gekoppeld aan het gebouw.
De kerk wordt eveneens grondig aangepakt. De
ruimte zal voortaan nog voor de helft dienst doen als
kerk en voor de rest als bibliotheek en muziekschool.
Heel veel moeite wordt en werd gedaan in functie van
een optimale toegankelijkheid. Niet zo eenvoudig
gezien de niveauverschillen rondom de kerk.
Een dikke pluim voor de projectleider en de architecten die hiermee aan de slag zijn en de
richtlijnen en adviezen van Inter en de SAPH grotendeels en zo goed mogelijk toepassen.

•

Stand van zaken toelages verenigingen

De toelageverdeling voor de verenigingen van de SAPH is berekend. Nu nog wachten op de
goedkeuring van de stad en dan kan er uitbetaald worden.
Omdat het aantal gerechtigde verenigingen almaar toeneemt, moet de koek steeds meer
onder meer verenigingen verdeeld worden. Dit zorgt ervoor dat de meeste verenigingen hun
toelage van jaar tot jaar zien dalen.
In september 2019 vroeg het dagelijks bestuur al een eerste keer aan de stad om een
herziening van de toelage. We hopen in het najaar goed nieuws te krijgen en blijven dit
opvolgen.

•

Toneel met audiodescriptie

Het is zo stilaan een traditie aan het worden dat de SAPH jaarlijks mee zijn schouders zet
onder een toneelvoorstelling met audiodescriptie. In 2018 was dit voor het eerst. Vorig jaar
zelfs 2 keer en dit jaar zijn de plannen spijtig genoeg in duigen gevallen, mede door de
coronacrisis.
Als alles goed zit organiseert de stadsschouwburg volgend jaar op 16 maart 2021 opnieuw
een voorstelling met audiodescriptie. Het gaat om “Een of andere Rus”, gespeeld door
ARSENAAL/LAZARUS en Het Kwartier / Freek Mariën. Meer info vind je op
https://www.huubcolla.be/product/een-of-andere-rus/.

De SAPH is ondertussen aan het bekijken of er voor die voorstelling ook met podiumtolken
kan gewerkt worden. Deze mensen moeten de voorstelling dan simultaan vertalen naar de

Vlaamse Gebarentaal. Voor slechthorenden wordt ook voorzien in een mobiel
ringleidingsysteem.
Hou alvast de datum vrij.

•

Inleefsessie autisme

In het voorjaar 2020 had de SAPH, met medewerking van de stad, 2 inleefsessies rond
autisme gepland met in totaal ongeveer 100 deelnemers. Door de coronacrisis konden deze
niet doorgaan. Er wordt een nieuwe datum gepland in het voorjaar 2021. Later meer
hierover.

•

Hellend vlak Broelkaai 6

Het vroegere Broelmuseum aan de Broeltorens krijgt een nieuwe bestemming. In eerste
instantie komt er op het gelijkvloers (en
eventueel ook in de tuin) een eetcafé. Om het
gebouw toegankelijk te maken komt er
vooraan een voorlopig, stevig en veilig houten
hellend vlak. Er is ook een min of meer
toegankelijk toilet.
De stad wil verdere inspanningen doen om tot
een definitieve toegankelijke oplossing te
komen, zowel aan de voorzijde als binnen in
het gebouw. Maar daarvoor is er een akkoord
nodig met de “Dienst Onroerend Erfgoed”.

•

Incontinentiepremie – gratis huisvuilzakken

Vanaf september 2020 moet er meer betaald worden voor de witte huisvuilzakken en
worden ze kleiner. Daarom heeft het dagelijks bestuur van de SAPH samen met Stoma Ilco
en de Stedelijke Ouderen Advies Raad aan Ruth Vandenberghe, de bevoegde schepen,
gevraagd om het reglement op de gratis bedeling van huisvuilzakken voor mensen met
blijvende incontinentie en/of stomagebruiker te herzien.
De schepen beloofde hierop terug te komen.

•

Individuele begeleiding tussen trein en bus aan het Kortrijkse station

Eerder lieten we weten dat er vrijwilligers ingezet zouden worden om mensen met
verminderde mobiliteit te helpen bij hun verplaatsing tussen het station en de bushaltes.
Ondertussen zal je ook al ondervonden hebben dat dit stil gelegd is. Oorzaak: vrijwilligers
mochten niet ingezet worden door de corona-crisis ook al omdat hier de veilige afstand
moeilijk bewaard kan worden. Hopelijk kan dit initiatief vlug hernomen worden.

•

Inleefmoment dementie in de stedelijke bibliotheek

‘Ervaar zelf dementie.’

Dementie wordt door veel mensen enkel verbonden met geheugenproblemen. Het is echter
veel ingewikkelder.
“D’oede doze”, een koffer met 10 simulatietools, wil dementie beter
bespreekbaar maken. Elk hulpmiddel om de werkelijkheid na te
bootsen laat je een specifieke eigenschap van dementie zelf beleven.
Op dinsdag 29 september aanstaande kan dit in de Stedelijke
Bibliotheek (Leiestraat 30, 8500 Kortrijk) van 14 u. tot 15 u..
Op dit gratis inleefmoment bezorgen wij jou een waar AHA-moment.
Info en inschrijven: k.amerlynck@mentorvzw.be,
tel.: 056/24.41.26
https://www.vzwmentor.be/doededoze

