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Info SAPH Kortrijk – juni 2021  

 

 Toelagen 

Iedere vereniging die binnen de SAPH recht heeft op een toelage, heeft in de voorbije dagen 

deze toelage ontvangen. Elke penningmeester zal 

vastgesteld hebben dat er een aanzienlijke verhoging werd 

toegekend.  

Inderdaad, de globale toelage voor de verenigingen was al 

meer dan 10 jaar onveranderd gebleven, dit ondanks de 

continue stijging van de levensduurte en het groeiend aantal 

ledenverenigingen die recht hebben op deze toelage. 

Vanuit het DB zijn we het beleid dankbaar voor de verdubbeling van de globale toelage.   

 

 Opvolging Hanne Van Beneden 

In onze vorige info in februari vertelden we nog dat Cornelia Hauspie onze 

toegankelijkheidsambtenaar Hanne zou opvolgen vanaf half maart – begin april. Spijtig 

genoeg heeft Cornelia moeten afhaken wegens gezondheidsredenen. We wensen Cornelia 

een spoedige genezing toe. 

Lee Blomme is een nieuwe stadsmedewerker en vervanger van 

Cornelia als beleidsmedewerker Ouderen en Toegankelijkheid. Lee 

is nieuw in de materie, maar is gedreven en leert ontzettend vlug bij.  

Het DB heeft Lee in ieder geval in zijn armen gesloten. Alleen 

hebben we nu helemaal geen vrouw meer in het bestuur… 

Lee is o.a. per mail te bereiken op lee.blomme@kortrijk.be.    

 

 Data AV 2021  

Corona maakt het ons nog steeds niet mogelijk om een AV met publiek te organiseren. 

Daardoor sneuvelde dus ook onze AV voor deze maand. 

Hopelijk evolueert de situatie verder in positieve zin en kunnen we iedereen terug 

verwelkomen op onze AV op woensdag 15 september. Houd de datum vrij! 

mailto:lee.blomme@kortrijk.be
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 Onze website 

Het dagelijks bestuur is trots te kunnen melden dat we het AnySurfer-label voor onze website 

hebben verkregen. AnySurfer is hét Belgische kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. 

Een dezer dagen zal het label erop geplaatst worden. 

Voorts blijven we interessante informatie en initiatieven via de Actueel-pagina van onze site 

delen. Hieronder even een greep uit de onlangs verschenen berichten die je allemaal kunt 

raadplegen via: https://www.toegankelijkkortrijk.be/actueel:  

- Toolbox 'to be or not to be': Een toolbox die helderheid brengt aan familieleden 

die overwegen om persoonlijk assistent voor een persoon met een beperking te 

worden, te blijven of ermee te stoppen. 

- Naar het toilet tijdens een wandeling? Kennismaking met de app ‘Flush’ en ‘Hoge 

Nood.’ 

- Maak kennis met PICNIK (Project Interculturele Netwerking Kortrijk): Vanuit Stad 

Kortrijk wordt een proefproject opgezet rond sociale netwerking en participatie 

van inburgeraars. 

- Zo bereik je Vaxpo het best: plannetje en uitleg over de bereikbaarheid van 

Vaxpo. 

 

 Festivals op LOOF site 

Het Wilde Westen wil zijn festivals zo inclusief mogelijk maken en nodigt daarom mensen 

met een beperking expliciet uit. Hieronder de aankondiging van FIREPLACE op 11 juli en de 

geboden toegankelijkheidsvoorzieningen. 

FIREPLACE  

zondag 11 juli 2021 

deuren om 13 u., laatste concert om 18 u. 

 

 

Fireplace: een namiddag vol klassieke en hedendaags klassieke muziek op de prachtige 

pop-up Loof Site in Kortrijk. Koffie, taart en een avontuurlijk programma zoals we dat van 

Festival Kortrijk gewoon zijn. 

OP HET PROGRAMMA 

Ekaterina Levental:  operazangeres en theaterperformer Ekaterina Levental belooft ons 

te betoveren met haar stem.  

Tamala:  een trio dat beweegt tussen verschillende instrumenten en tradities. 

Het bespeelt viool, de xalam (een West-Afrikaans snaarinstrument) 

en de kora (een West-Afrikaans snaarinstrument dat tot de harpen 

wordt gerekend).  

https://www.toegankelijkkortrijk.be/actueel
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Oxalys:  groeide sinds 1993 uit tot een kamermuziekensemble met een uniek 

profiel en een internationale reputatie. Ze spelen stukken voor hobo, 

fluit, klarinet, hoorn en fagot. 

Young Belgian Strings:  een strijkorkest bestaande uit 21 jonge talenten uit België. Ze 

brengen stukken van Mozart, Beethoven/Mahler en Mendelssohn. 

PRAKTISCHE INFO 

- De LOOF site bevindt zich op de vroegere site van AZ Groeninge (Loofstraat) in 

Kortrijk. Ze heeft twee ingangen: Loofstraat (niet toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers) en de Doorniksewijk (toegankelijk voor rolstoelgebruikers). 

- Ondersteuners mogen gratis mee. Dit ticket dien je vooraf te reserveren via 

elce@wildewesten.be. 

- Wie recht heeft op het kansentarief kan tickets kopen via de UiT Winkel in Kortrijk 

(Schouwburgplein) of online door een mailtje te sturen naar 

toegankelijkheid@wildewesten.be met vermelding van het concert waarvoor je 

tickets wenst, je UiTPAS-nummer en het gewenste aantal tickets aan UiTPAS-

tarief.  

- Er is ook een mogelijkheid tot het reserveren van groepstickets. Hierbij krijg je €3 

korting per ticket op de algemene ticketprijs. Wens je groepstickets te 

reserveren? Stuur een mailtje naar elice@wildewesten.be.   

- Er is een mobiele ringleiding aanwezig. 

- Het terrein beschikt over een toilet voor personen met beperking.  

Alle informatie omtrent de toegankelijkheid van het terrein vind je hier: 

https://www.wildewesten.be/nl/nieuws/jouw-bezoek-aan-bos-en-fireplace-op-de-loof-

site. 

 

 Korte berichten 

- We blijven de heraanleg en aanpassingen van kruispunten opvolgen. Het 

overleg hierover met de betrokken diensten verloopt doorgaans best vlot. Het 

gaat dan concreet om de Driekerkenstraat in Bissegem, kruispunt 

Doorniksesteenweg – Schepen Lagaestraat, kruispunt Beheerstraat – 

Burgemeester Nolfstraat en voetpadrenovatie aan Schouwburgplein en Pieter 

Tacklaan.  

- Verder verstrekten we toegankelijkheidsadvies aan het Muziekcentrum, voor 

de herinrichting van de Groeninge-abdij en de geplande ontharding van het 

Groeningepark. 

- Vanuit het ministerie van Mobiliteit is er een masterplan gelanceerd om meer 

bushaltes toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Inter rolt dit 

mailto:elce@wildewesten.be
mailto:toegankelijkheid@wildewesten.be
mailto:elice@wildewesten.be
https://www.wildewesten.be/nl/nieuws/jouw-bezoek-aan-bos-en-fireplace-op-de-loof-site
https://www.wildewesten.be/nl/nieuws/jouw-bezoek-aan-bos-en-fireplace-op-de-loof-site
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masterplan uit over heel Vlaanderen, en wij worden hier als SAPH bij 

betrokken voor Kortrijk. De regionale plannen busvervoer van De Lijn die 

vanaf 1/12/2021 zouden zorgen voor nieuwe trajecten zijn nog mar eens 

uitgesteld.  

- Onze toegankelijkheidsadviezen voor het vaccinatiecentrum Vaxpo werden in 

het algemeen goed opgevolgd. Jammer is wel dat ons advies (ook 

bekrachtigd door Club De Haerne) om afstandstolken voor doven en 

slechthorenden te voorzien, niet werd opgepikt. Men vond het te duur en 

verwees telkens naar de beschikbare hoorhulpmiddelen zoals ringleiding e.d., 

ook al benadrukten wij en Club De Haerne telkens weer dat niet iedereen 

hiermee gebaat is. Zonder meer een gemiste kans op meer inclusie in Vaxpo. 

 


