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1. VERWELKOMING  
De leden worden verwelkomd. 

 
2. GOEDKEURING VERSLAG VAN 14 SEPTEMBER 2016  
Het verslag van 14 september 2016 wordt goedgekeurd.  

 
3. ABENO WANDELING 2017 EN VIERING 15 JAAR RAAD PERSONEN MET EEN HANDICAP (STAND VAN ZAKEN) 
De zaal in Sportoase De Toren werd gereserveerd voor zondag 28 mei 2017 en dit voor de ganse 
dag. De mensen van de Joda leuke doe dagen zullen zeker aanwezig zijn op de Abenowandeling. Er 
wordt een werkgroep samengesteld om het volledige dagprogramma voor te bereiden. De werkgroep 
bestaan uit Annemie (coördinatie) en Mia, Firmin, Gaby en Gert.  Het dagprogramma bestaat o.a. uit 
een feestelijk moment (brunch in buffetvorm), een fotovoorstelling en een persmoment. In de 
namiddag volgt dan de Abenowandeling. Alle personen die gedurende de voorbije 15 jaar op de een 
of de andere manier waren betrokken bij de RPMH worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
brunch. Jan is bereid om een dessert te maken. De RPMH vraagt of er door de gemeente vrijwilligers 
kunnen ter beschikking worden gesteld om te assisteren bij het brunchmoment. 
 

4. LEUKE DOE DAGEN MET JODA WERKING  (INFO) 
De activiteiten worden toegelicht, o.a. de grote spelendag in de parochiezaal, het kerstfeest in 
samenwerking met Samana. Andy en Dy hebben er een optreden gegeven. Op het einde van januari 
wordt de kleine speeldag georganiseerd.  
 

5. DOPJESACTIE  (STAND VAN ZAKEN) 
Jeroen wordt bedankt voor de ondersteunde acties die door de gemeentelijke school Heikant worden 
ondernomen. Zo werd er o.a. met dopjes van GBS Heilkant een tapijt in dopjes aangelegd in de vrije 
basisschool De Klinker voor een organisatie die rouwende kinderen begeleidt. De dopjesactie werd 
ook in de kijker gezet via de gemeentelijke indoor en outdoor infoborden.  
Een aantal werkpunten worden besproken: 
- momenteel is er te veel tijd tussen het verwittigen dat dopjes kunnen opgehaald worden bij Firmin en 
het effectief vervoeren van de dopjes naar Tildonk. Jan is bereid om als tweede vervoerder met Gie af 
te wisselen. Hij kan beroep doen op een busje. Er wordt afgesproken dat Firmin voortaan een mail zal 
versturen naar zowel Gie als Jan.  
- er wordt ook opgemerkt dat er toch ook nog onbruikbaar materiaal tussen de dopjes zit. 
- het is nodig om de telling bij te houden van het aantal zakken (kg) die effectief naar Tildonk werden 
gebracht. Jacky zal hiervoor de inventaris bijhouden op basis van de info die hij van Firmin, Griet, … 
zal ontvangen. De aantallen worden per maand bijgehouden. 
- op het vlak van sensibilisering wordt gevraagd om de nieuwe folders op grote affiches af te drukken. 
Jacky heeft nog (oude) affiches ter beschikking en hij bekijkt met de vzw of de aangepaste folders nog 
bijkomend kunnen geprint worden op affiches. 
Op het vlak van uitbreiding van de actie worden een aantal voorstellen besproken: 
- kan het Montfortcollege nog extra gemobiliseerd worden? Er werd wel gestart met 16 bakken. Er 
gaan zo’n 700 leerlingen naar school, dus misschien kan de participatie er toch nog worden verhoogd. 
- er wordt voorgesteld om bv. een actiedag te organiseren waarop verenigingen hun logo met dopjes 
kunnen leggen. Een dergelijke actiedag kan dan gecombineerd worden met een andere activiteit (bv. 
verengingenbeurs) om een optimale opkomst te bevorderen. 
 

6. DAG VAN DE INWONER EN VERENIGINGENBEURS 15 OKTOBER 2016 (EVALUATIE) 

Aanwezig: Jacky Rabau, voorzitter,  
Annemie Joly, Jan Wynants,  Firmin Serré, Gaby Decupere, Mia Van Cleynenbreughel, Fernand 
Lemmens, Jeroen Reumers, , Liesbet Serneels, Werner Mertens, Jeroen Reumers, Nele Devilé 
Genodigden: Luc Griep, Mathilde Van Eylen 
Gert Heylen, schepen 
Peggy Puttemans, secretaris 

Verontschuldigd: Sylvia Stevens 



De deelname werd positief geëvalueerd. Er wordt wel opgemerkt dat door voor te tafel te staan er 
effectief contact kon worden gelegd met de bezoekers. De dopjesactie was hierbij een laagdrempelig 
en leuk aanknopingspunt om dialogen met de bezoekers aan te gaan. De plaats van de stand, 
namelijk bij de gemeentelijke diensten, was nu ook beter. Onder dezelfde voorwaarden kan er zeker 
opnieuw worden deelgenomen aan de volgende verenigingenbeurs in 2018. Het is namelijk ook een 
kans om de visibiliteit van de raad personen met een handicap in de kijker te zetten 
 

7. PROJECT ROLSTOELSCHOMMEL  (FASERING EN STAND VAN ZAKEN)   
N.a.v. de schriftelijke vraag van de RPMH zal de gemeentelijke dienst Technische uitvoering 
ondersteuning bieden bij de grondwerken. Om de rolstoelschommel te maken werd contact genomen 
met een aantal scholen. Gezien de korte periodes waarop de leerlingen van de metaalafdeling van het 
Damiaaninstituut kunnen ingezet worden, werd er door de school geoordeeld dat het toch niet 
haalbaar is om mee te werken aan dit project. Bovendien moest dan ook het plan worden aangepast 
omwille van andere inzichten in de voorgestelde combinatie hout-metaal. Ondertussen werd ook 
contact opgenomen met VIA Tienen en op 15 februari vindt er een overleg plaats om een mogelijke 
samenwerking te bespreken. Liesbet licht toe dat er ook alternatieven zijn, zoals twee halve manen in 
hout. Een rolstoel kan hierin rijden en wordt dan vastgeklikt. 
 

8. VOLGENDE VERGADERINGEN (VOORSTELLEN) 
De volgende vergaderingen worden gepland op woensdag 5 april 2017, woensdag  20 september 
2017 en op woensdag 17 januari 2018. Deze vergaderingen starten voortaan om 18u30. 

 

9. INFO VAN DE LEDEN  
Firmin Serré: VAPH ondersteuning 
Er kunnen tot 2000 dienstencheques per jaar worden gebruikt (in plaats van 500 voor alleenstaanden 
en 1000 voor gezinnen) door personen met een handicap zelf, maar ook door de ouders van een 
minderjarig kind met een handicap. De toekenning gebeurt wel op basis van een attest (erkenning als 
persoon met een handicap) via het VAPH. 
 
Gert Heylen : project “on wheels”  en G-voetbal 
-De vzw ‘On wheels’ zet zich in voor de toegankelijkheid voor personen met een beperking. Via de ‘On 
wheels app’ kan een kaart worden gedownload waarop parkeerplaatsen, breedte en hoogte van 
deuren, aangepast sanitair, aantal drempels,… worden vermeld. Om deze gegevens ook voor 
Rotselaar in kaart te brengen, wordt een groep vrijwilligers gemobiliseerd om op pad te gaan en om 
deze mogelijke hindernissen op te meten en in kaart te brengen. Het opmeten kan gebeuren via 
smartphone met een app. Met de contactpersoon van dit project werd afgesproken om een korte 
praktische toelichting te geven om de metingen in onze gemeente met een aantal personen in goede 
banen te leiden. Gert verstuurt via mail het tijdstip van dit overleg, dat zal plaatsvinden in het 
provinciehuis te Leuven. 
-Er heeft een initiatie G-voetbal plaatsgevonden in samenwerking met S-sport/Recreas vzw. Er 
hebben zo’n 6 voetballers met een handicap deelgenomen aan deze initiatie. Op maat van deze 
personen wordt er dan op een kleinere oppervlakte gevoetbald en is de wedstrijd korter. Een ploeg zal 
ook maximaal uit 7 spelers bestaan. Er wordt gepland om op regelmatige basis een dergelijke training 
aan te bieden binnen een inclusief kader, namelijk op momenten dat er ter plaatse ook nog andere 
activiteiten plaatsvinden.  Sportief Rotselaar zal voor de training zorgen. 
 

10. VARIA  
-Jan bedankt de gemeente voor de schilderwerken aan de parkeerplaatsen in onze gemeente. 
- Er wordt ook voorgesteld om de vzw Vrienden der Blinden te Koksijde (opleidingscentrum voor 
blindengeleidehonden) te bezoeken. Deze vzw had eerder al uitgenodigd om een bezoekje te 
brengen. Jan zal deze uitstap voorbereiden. 
 

11. BEDANKINGSMOMENT 
Annemie maakt van de gelegenheid gebruik om Luc en Mathilde te bedanken voor hun jarenlange 
inzet voor de raad persoon met een handicap. Een cadeau wordt aan hen overhandigd. 
 

12. RECEPTIE 
De leden van de RPMH sluiten het werkjaar 2016 af en toasten op de aanzet voor het nieuwe 
werkjaar 2017. 


