Info SAPH Kortrijk – februari 2021


Aanvraagformulieren toelagen

Ieder jaar worden bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met
een Handicap de aanvraagformulieren voor de jaarlijkse toelage aan de rechthebbende
verenigingen bezorgd. Dit jaar gebeurde dit per mail. Neem gerust contact op met Véronique
Ottevaere: veronique.ottevaere@kortrijk.be (056 27 72 86 | 0498 90 90 49) als jouw voorzitter
en/of secretaris deze nog niet ontvangen heeft.
Wie de aanvraagformulieren toch op papier wil, neemt ook contact op met Veronique.
De ingevulde documenten moeten op 31 maart a.s. binnen zijn.



Projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk

Ook dit jaar kunnen projecten ingediend worden met betrekking tot “Projectsubsidie Toegankelijk
Kortrijk”. Ze moeten ingediend worden vóór 31 maart 2021. De aanvraagformulieren vind je op de
website van de stad en moeten opgestuurd worden naar de Welzijnsdiensten van de stad
Kortrijk, t.a.v. Véronique Ottevaere. Meer informatie over de voorwaarden waaraan een project
moet voldoen vind je op https://www.kortrijk.be/projectsubsidie-toegankelijk-kortrijk. Voor meer
inlichtingen kan je ook terecht bij Véronique Ottevaere.
Per aanvaard project kan men tot 10 000,00 euro subsidie krijgen.



Data AV 2021

We legden 17/3 - 16/6 - 15/9 - 17/11, telkens een woensdag vast voor de algemene
vergaderingen van 2021. Deze van maart mogen we alvast schrappen. Of die andere zullen
doorgaan zal afhangen van de evolutie van de coronamaatregelen op dat ogenblik. We willen
zeker geen enkel risico lopen. We houden jullie op de hoogte.
Maar omdat we in maart gewoonlijk ons jaarverslag presenteren, zullen we dit via mail en de
website doen zoals we het vorig jaar ook al moesten doen.
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Opvolging Hanne Van Beneden
Rond half maart – begin april krijgen we een nieuwe toegankelijkheidsambtenaar.
Cornelia Hauspie is de naam. Ze werkt momenteel op een andere dienst in het stadhuis,
maar kan daar nog niet weg omdat haar opvolgster in die positie nog niet aangesteld is.
In afwachting verzorgt Véronique Ottevaere de dienst.



Korte berichten
-

Op 31 december overleed Jacques Laverge. Hij is vele jaren op onze
Algemene Vergadering vertegenwoordiger geweest van de
Ouderenadviesraad en de Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk. We bieden zijn
familie onze innige deelneming aan.

-

Op vraag van onze adviesraad, de Ouderenadviesraad en Stoma Ilco heeft de
stad vanaf 1 januari 2021 zijn reglement voor de gratis bedeling van
huisvuilzakken om medische redenen aangepast. Voortaan kunnen mensen
die voldoen aan bepaalde voorwaarden en mits voorlegging van een medisch
attest jaarlijks 40 huisvuilzakken krijgen op het stadhuis, in bepaalde
wijkcentra en OC’s. Zie onze website en
https://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken-medische-redenen.

-

Er is goed nieuws voor de verenigingen van de SAPH die jaarlijks een
werkingstoelage krijgen. Zoals de schepen het zegde in zijn
nieuwjaarstoespraak komt er een serieuze verhoging. Het beschikbaar budget
wordt opgetrokken van 15 804,00 naar 30 804,00 euro. Bijna een
verdubbeling. Maar het was dan ook al lang geleden dat dit budget werd
aangepast.

-

Een vraag om rateltikkers te plaatsen op het kruispunt Doorniksewijk Loofstraat - Boerderijstraat geraakte maar niet vooruit. Het dagelijks bestuur
stak er samen met nog andere betrokkenen mee zijn schouders onder. Een
plaatsing van die rateltikkers komt er nu aan.
Ook andere aspecten van het gebruik van de signalisatie op een kruispunt
werden ter sprake gebracht. Wat dat zal geven weten we nog niet. De stad
beloofde ons op de hoogte te houden.

-

In de voorbije 6 maand werd de SAPH, vaak samen met Inter betrokken bij:
- het opvolgen van de plannen voor de Deelfabriek,
- de uitbouw en renovatie van de Groeninge-abdij,
- het beoordelen van de toegankelijkheid van het coronaproof
evenementenplein,

2

-

de screening van de fitneszaal van sportcentrum De Lange Munte,
het ruimtelijk uitvoeringsplan De Lange Munte,
de renovatie van de schouwburg,
de eindevaluatie van het zwembad Lago,
de blinde-geleiding op het traject tussen het Astridpark en de Grote Markt
in Kortrijk.

Uit deze laatste screening ontstond een rapport vol foto’s, tekeningen en suggesties
die kunnen gebruikt worden om andere kruispunten aan te passen.

-

Op dit ogenblik zijn we ook gevraagd om advies te geven bij de inrichting van
het vaccinatiecentrum in Xpo Kortrijk. Een eerste rondgang leverde heel wat
opmerkingen rond de toegankelijkheid op. Hopelijk kan er nog voldoende
bijgestuurd worden. Wij kunnen ook maar advies geven. En dat doen we
samen met Inter, het toegankelijkheidsbureau.

-

Ondanks het feit dat het er in AZ Groeninge in de voorbije maanden vaak
hectisch aan toe ging, maakt het ziekenhuis verder werk van de verbetering
van haar onthaalbeleid voor kwetsbare doelgroepen. Een aantal leden van de
adviesraad denkt hierbij mee. Kan het niet met een vergadering in het
ziekenhuis zelf, dan vinden we mekaar via videoconferentie, een e-mail, foto’s
die doorgestuurd worden, …

-

Maar er staat ook nog heel wat op stapel.
- Gesprekken met de toeristische dienst.
- Ook met de sportraad willen we een betere samenwerking krijgen.
- De regionale plannen busvervoer van De Lijn vanaf 1/12/2021 zullen
zorgen voor nieuwe trajecten waarbij nieuwe hopelijk toegankelijke
bushaltes moeten gepland worden. De adviesraad is inspraak beloofd.
- De adviesraad zal ook betrokken worden bij de plannen om de Kortrijkse
begraafplaatsen groener te maken. We deden alvast een nieuwe voorzet
nadat we in 2013 al een rapport opmaakten waar toen niks mee gebeurde.
- Het definitieve subsidiereglement wordt hopelijk in de eerstvolgende
maanden afgewerkt nadat we nog een aantal opmerkingen kregen van de
juridische dienst van de stad.

-

En wil je nog meer weten ga dan eens naar
https://www.toegankelijkkortrijk.be/actueel. Daar zie je namelijk een mooi
overzicht van al onze recente blogs.
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