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1. VERWELKOMING  
De leden worden verwelkomd. 

 
2. GOEDKEURING VERSLAG VAN 18 JANUARI 2017  
Het verslag van 18 januari 2017 wordt goedgekeurd.  

 
3. ABENO WANDELING 2017 EN VIERING 15 JAAR RPMH OP 28 MEI 2017 (STAND VAN ZAKEN) 
De werkgroep moet nog een datum afspreken om alle voorbereidingen te treffen. Er wordt voorgesteld 
om het buffet (brunchformule) toch uit handen te geven aan een traiteur, zodat de werkgroep zich kan 
focussen op het overige werk (uitnodigingen versturen, programma, tafels,….). De reservatie van de 
zaal werd eerder al vastgelegd. De genodigden worden uitgenodigd met partner. Het poëziemoment 
zal plaatsvinden na de Abenowandeling.  
 

4. POËZIEWEDSTRIJD 2017  (VOORBEREIDING) 
Na de Paasvakantie worden de scholen bezocht. Gezien Jacky niet vrij is, stelt Gaby stelt zich 
kandidaat om samen met Annemie de scholen te bezoeken. Het voorstel is om op 27 april (voor- en 
namiddag), 28 april(namiddag) en op 2 mei 2017 (namiddag) de scholen te bezoeken. Op 14 mei 
(voormiddag) kan de jury dan samenkomen. Gert bekijkt nog of hij zich dan kan vrij maken. Er worden 
meestal een 200 gedichtjes ontvangen, die onder de juryleden worden verdeeld. Elk jurylid weerhoudt 
eerst een vijftal gedichten. De geselecteerde gedichten worden dan vervolgens samen beoordeeld 
door de jury, zodat er twee per klas worden weerhouden. Het voorstel is om de resultaten aan de 
scholen voor te stellen op 22 mei en 23 mei. Na de prijsuitreiking in de scholen worden deze kinderen 
en hun ouders en de schooljuffen ook uitgenodigd op de Abenowandeling.  
 

5. LEUKEDOEDAGEN MET JODA 
De activiteiten worden toegelicht. Zo werd er een dansactiviteit georganiseerd (dansen en bewegen 
van op een stoel). Er wordt nog een bowling activiteit gepland. In september wordt er een uitstap naar 
zee georganiseerd met KOMAAN.  

 
6.DOPJESACTIE  (STAND VAN ZAKEN) 
De actie loopt als een trein, ondertussen werd er ruim 1 container per maand ingezameld. 
 

7. PROJECT ROLSTOELSCHOMMEL  (FASERING EN STAND VAN ZAKEN)   
Het contact met het Damiaaninstituut te Aarschot, die aanvankelijk hadden afgezien van verdere 
samenwerking en vervolgens ook het contact met  VIA Tienen hebben er nu voor gezorgd dat er 
opnieuw communicatie is op gang gekomen. Ze werd een mail ontvangen van de mensen van 
Aarschot, van wie aanvankelijk het eerste draaiboek werd ontvangen en waaruit was gebleken dat 
stabiliteit nog een werkpunt was. Er wordt ook verwezen naar een project in Brugge, waar ze al verder 
staan. De bedoeling is nu om de mensen van Tienen opnieuw te betrekken, zodat er kan 
samengewerkt worden in plaats van op twee sporen te werken rond het stabiliteitsprobleem. 
  

8. REVA BEURS -20 TOT 22 APRIL  
Op 20, 21 en 22 april vindt de REVA beurs plaats in Flanders Expo te Gent. REVA is een 
informatiebeurs voor mensen met een beperking.  Er zijn gratis tickets die kunnen geprint worden 
(www.reva.be) .  

 

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

http://www.reva.be/


9. SCHRIJVEN AAN MINISTER VANDEURZEN VANUIT INSTELLINGEN    
De brief wordt kort besproken. Er zijn al meer dan 200 brieven vanuit de regio Aarschot – Tienen 
(stichting Delacroix) verstuurd naar de minister. Er lopen ook nog andere initiatieven om de 
gecreëerde ongelijkheid aan te kaarten. Ziekenfondsen bieden wel informatie aan, zo vind je op de 
website van CM info terug over het basisondersteuningsbudget (BOB), het persoonsgebonden  
budget (PGB),… 

 
10. PROJECT “ON WHEELS”  (STAND VAN ZAKEN) 
Op donderdag 4 mei in de namiddag werd een afspraak vastgelegd met de contactpersoon. Alle 
geïnteresseerden zijn welkom. De mail wordt nog aan iedereen bezorgd en er zal een werkgroepje 
worden opgericht. 

 
11. INFOAVOND DOORTOCHTEN ROTSELAAR 
Op 8 maart 2017 vond een infovergadering plaats waarop ook de klankbordgroepen werden 
uitgenodigd. De stand van zaken en de voorstellen werden er toegelicht. Op 14 maart kwam de 
klankbordgroep voor Rotselaar samen om haar bemerkingen op de projectnota voor Rotselaar te 
formuleren. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden op de gemeentelijke website. 
De vraag wordt gesteld of er bij de feedback ook gedacht is aan de rolstoelvriendelijkheid. Er zal aan 
Liesbet, die aanwezig was op deze infovergaderingen, worden gevraagd of er in dit verband ook 
feedback werd gegeven. 

 
12. INFO VAN DE LEDEN 
-Er werd een mail ontvangen van Gery Gerits m.b.t. de toegankelijkheid van de paden van de nieuwe 
verkaveling Molenstraat/Dijlestraat. Deze mail wordt bezorgd aan schepen Carin Goris en Sofie 
Geens, diensthoofd Technische uitvoering. De opmerkingen worden dan besproken op de 
werfvergadering. 
- Het bezoek aan de vzw ‘Vrienden der Blinden’ kan worden georganiseerd in het najaar. Jan Wynants 
contacteert de vzw en zal een voorstel van datum bezorgen aan alle leden. De ledenlijst van de 
RPMH wordt aan hem bezorgd. 

 
13. VARIA 
De evaluatie van de werking van de cluster DAV Rotselaar, Haacht, Keerbergen, Tremelo en 
Kampenhout wordt toegelicht door Gert. De werking van de cluster voldoet volledig aan de 
verwachtingen. Rotselaar heeft 83 leden (55 rolstoelgebruikers). Het aantal ritten was in het Rotselaar 
het hoogst in vergelijking met de omliggende gemeenten, namelijk 1656. Het gaat hier voornamelijk 
over groepsritten t.b.v. De Poort en Huize Eigen Haard in Aarschot. Er wordt nu overwogen om voor 
het busje eventueel een plaats in Rotselaar te voorzien.  In Aarschot  en  in Leuven staat er ook een 
busje, waarop beroep kan gedaan worden. De werking draait voornamelijk op vrijwilligers en op 
tewerkgestelden door de OCMW’s op basis van art.60. De evaluatieverslagen worden samen met dit 
verslag aan de leden bezorgd. 
Er wordt opgemerkt dat de dispatching wel niet bereikbaar is in het weekend, bijvoorbeeld om te 
melden dat je te laat op een afspraak zult zijn.  
 

14. VOLGENDE VERGADERINGEN (VOORSTELLEN) 
De volgende vergaderingen vinden plaats op woensdag 20 september 2017 en op woensdag 17 
januari 2018 (18u30). 
 


