Info SAPH Kortrijk – januari 2022
•

Bij de nieuwjaarswensen

Bij de nieuwjaarswensen horen meestal één of meerdere foto’s. Dit jaar kozen we voor een
foto van ons Begijnhof omdat deze in 2021 officieel heropend werd na jarenlange
restauratiewerken.
Zoals jullie kunnen zien heeft men op de wandelzone een nieuw pad
voorzien met afgeplatte kasseistenen. Daar moeten we met buggy’s,
rollators, rolstoelen, … veel gemakkelijker kunnen wandelen.
Daarvoor heeft de architect, de schepen, Inter en de SAPH jaren lang
geijverd want de dienst Vlaams Erfgoed was daar niet zo mee
opgezet omdat dat voor hen afbreuk deed van het originele uitzicht.
Nu die zone er is moet ze wel bruikbaar zijn want reeds meerdere
keren moesten we aan de bevoegde diensten van de stad vragen om
deze paden vrij te maken van obstakels. Deze zomer stonden er banken en terrassen op; nu
zijn het kerstbomen.
We hopen dat dit ooit nog helemaal goed komt en vooral blijft.

•

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 gebeurt dit opnieuw per mail. Neem gerust contact op met
Lee Blomme: lee.blomme@kortrijk.be (056 27 72 84 | 0489 75 26 95) als jouw voorzitter
en/of secretaris deze nog niet ontvangen heeft.
Wie de aanvraagformulieren toch op papier wil, neemt ook contact op met Lee.
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 2022. De
aanvraagformulieren vind je op de website van de stad en moeten opgestuurd worden naar
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de Welzijnsdiensten van de stad Kortrijk, t.a.v. Lee Blomme. 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 Lee Blomme.
Per aanvaard project kan men tot 10 000,00 euro subsidie krijgen.
We willen er wel op wijzen dat het reglement wat aangepast is. Er is vooral gewerkt aan wat
verduidelijking van enkele punten uit het reglement. Ook dat reglement kan je terug vinden
op boven vermelde website.

•

Data AV 2022

We geven ook nog even de data voor de Algemene Vergaderingen in 2022 mee: 26 januari,
30 maart, 15 juni, 21 september,16 november telkens op een woensdag om 19.30 u. Of deze
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.

•

Nieuwjaarswensen 2022

Op 26 januari hopen we onze nieuwjaarswensen online te brengen.
Hoe jullie deze zullen kunnen vinden laten we tegen die datum nog
weten. Ook via onze website zal je daarover dan meer informatie
vinden.

•

Gebruikersbevraging toegankelijke bushaltes Kortrijk

Werken jullie mee aan een meer gebruiksvriendelijk openbaar vervoer?
Inter – Toegankelijk Vlaanderen wil samen met ons de probleembushaltes op vlak van
toegankelijkheid in Kortrijk aanpakken. Dat wil ze doen met een gebruikersbevraging en
daarvoor vragen we dat zo veel mogelijk mensen hieraan mee werken. Met een korte
vragenlijst beoordeel je de haltes in jouw buurt. Zo werken we aan een nieuw openbaar
vervoer voor iedereen!
Graag invullen vóór 31 januari. Dank voor de medewerking!
De vragenlijst voor de gebruikersbevraging is digitaal en vind je terug via deze link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2JdCyJFFrEuSWHeKMql31hjZWJ_I
WN5BqjEX1XPisodUME44SzJZWlZBVVlNTTFaSktESTVLMjVHTSQlQCN0PWcu
Het is een korte vragenlijst die per halte kan worden ingevuld.

•

Korte berichten
-

Op woensdag 16 februari 2022 wordt er om 19 u. in Hogeschool Vives, Kortrijk
een avond van de G-Sport georganiseerd. Inschrijvingen kunnen via
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www.gvoetbalkortrijk.be. De evolutie van corona en de bijhorende
maatregelen kunnen ook hier een effect hebben op de plannen.
-

In dat verband willen we vertellen dat er een hernieuwd contact is met de
sportdienst van de stad. Deze is een nieuwe beleidstekst/visie aan het
uitschrijven en daarin zal meer aandacht voor inclusie komen. In de
eerstvolgende weken mag het Dagelijks Bestuur daarover mee aan tafel zitten
met de Sportdienst. Hoopgevend!

-

Nog even herhalen uit de vorige Algemene Vergadering… Stad Kortrijk wil de
toegankelijkheid van het culturele leven ook voor slechthorenden de
komende jaren verbeteren. In een eerste fase wordt gestart met een
bevraging. Hiervoor zijn wij op zoek naar slechthorenden die kandidaat zijn om
hierbij mee te werken. Heb je interesse? Neem dan contact op met
koen.amerlynck@kortrijk.be. Meer info via Facebook:
https://www.facebook.com/SAPHKortrijk.

-

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

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 84 | 0489 75 26 95

3

