
Verslag vergadering raad PMH 

31/01/2018 

Aanwezig: Gert Heylen, Jacky Rabau, Sarah Demoulin, Peggy Puttemans, Hilda Decupere, 

Fernand Lemmens, Liesbet Serneels, Firmin Serré, Jan Wynants, Werner Mertens, Annemie 

Joly 

Verontschuldigd: Hannelore Storms, Sylvia Stevens, Jeroen Reumers 

 

1. Verwelkoming 

De leden worden verwelkomd. 

2. Goedkeuring verslag van 27 september 2017 

Het verslag van 27 september 2017 wordt goedgekeurd. 

3. Voorbereiden van een memorandum 2019-2025   

De RPMH wil aan het toekomstig bestuur een document overhandigen met voorstellen voor 

de volgende legislatuur. Als leidraad kan het document “jouw gemeente, toegankelijke 

gemeente?” gebruikt worden. Er wordt een werkgroep opgesteld die dit document zal 

opstellen. Indien er leden geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen laten ze dit weten 

aan Jacky. Voorlopige samenstelling van de werkgroep:  

Jacky Rabau, Firmin Serré, Fernand Lemmens en Annemie Joly. 

Op de volgende vergadering zal dit document voorgelegd worden. 

4. Project “on wheels”  

Om de toegankelijkheidsopmetingen van de lokale handelaars uit te voeren, werd er 

gevraagd om de 5de en 6de jaarscholieren van het Montfortcollege in te zetten. Deze actie 

zou dan eerst ingeleid worden met een getuigenis, zodat deze scholieren kunnen kennis 

maken met de thematiek. Gezien het moeilijke contact zijn er alternatieven gezocht.  

On wheels vzw doet de opmetingen ook zelf, maar dit is dan tegen betaling. 100 locaties 

voor 1000€ excl. BTW. 1 dag voorbereiding, opmeten door 4 personen, analyse en 

verwerking data en uploaden in app, updaten van de gegevens (jaarlijks herzien).  

Alle leden akkoord om via on wheels vzw de metingen te laten gebeuren.  

5. Voorbereiden van een “knelpuntenwandeling”  



Het doel van een knelpuntenwandeling is om aan personen zonder beperking te laten 

ervaren waar de moeilijkheden liggen voor mensen met een beperking. Dit kan door een 

blinddoek om te doen, in een rolstoel te zitten, …  

We beginnen in Wezemaal en nemen de situatie van Annemie als uitgangspunt. Op 

middellange termijn zal er ook in de andere deelgemeentes een wandeling georganiseerd 

worden.  

12/05/2018 zal er om 10 uur bij Annemie verzameld worden om een wandeling te maken tot 

aan het marktplein waar dan kermis is (aankomst rond 11 uur). Hier kan dan ook het 

memorandum overhandigd worden aan de aanwezige schepenen.  

Annemie stelt het circuit samen, en zorgt samen met jacky voor de uitnodiging naar het 

schepencollege en de bekendmaking van de actie. Jan zal foto’s nemen.  

6. Vastleggen van programma “abeno wandeling “  

Zondag 3 juni 2018  zal de abeno wandeling doorgaan. Startplaats is in de Foyer van De 

Toren (sportoase).  Hier is reeds een bar en stoelen aanwezig en zijn er rolstoelvriendelijke 

toiletten. Er is een optie genomen op de zaal (200€). Liesbet neemt dit verder op.  

7. Voorbereiden poëziewedstrijd 2018  

Annemie en Jacky organiseren dit. Ze hebben onderstaande planning vooropgesteld:  

- 3 en 4de week van april: schoolbezoeken 

- 4 mei: Inleveren van wedstrijd  

- 11 mei: beoordeling bij Geert Nijs 

- 14 tot 18 mei: Bezoeken aan de scholen  

- 3 juni: Abenowandeling met voorlezen poëzie  

 

8. Varia :   voorzitterschap 2018-2019  

Jacky laat weten dat hij in 2020 zal verhuizen. Hij zal zijn mandaat als voorzitter doorgeven 

aan een nieuwe kandidaat. Er start in 2019 ook een nieuwe gemeentebestuur, waardoor dit 

een uitgelezen moment is om de fakkel door te geven. Kandidaten mogen zich steeds 

melden.  

             Financieel verslag – toelichting  

De voorzitter overloopt de kosten en inkomsten van het voorbije jaar. Het overzicht blijft ter 

inzage op het secretariaat van de raad .  

Voorstel nieuw project: In elke handelszaak van Rotselaar een platform voorzien zodat 

personen met een beperking, maar ook bvb. Ouderen of mensen met een kinderwagen, 

geen trappen hoeven te doen. Het is een standaardplatform dat in iedere deuropening past.  

Enkele voorbeelden waar dit reeds is uitgewerkt: 



- In Leuven zijn handelszaken verplicht om een platform te hebben voor rolstoelen 

- De toegankelijkheidsraad van Tienen heeft in elke zaak in Tienen een hellend vlak 

voorzien. Ze hebben via bedrijven sponsoring hiervoor gezocht.   

Firmin zoekt prijs op van platform.  Annemie vraagt info op bij Tienen. 

Nieuw werkgroepje: Firmin, Liesbet, Fernand 

Tegen volgende raad: beeld van aanpak, mogelijke kost, stappenplan…  

      Nazien lijst mailadressen leden 

De lijst met e-mailadressen werd nagezien en aangepast waar nodig.  

     Locatie volgende vergadering 

De volgende vergaderingen zullen doorgaan in het Lokaal DienstenCentrum Oude Pastorie te 

Werchterplein 21 (Werchter).  

Info van de leden 
- Annemie: To walk again 17/02 on wheels in rotselaar (rolstoelsport)  Joda 

informeren.  

Sarah scant in en stuurt door naar Jacky; deze stuurt door naar de instellingen in 

Rotselaar.  

- Jan: uitstap naar Koksijde voor ‘drop je dopje’. Jacky heeft foto’s doorgemaild. Was een 

leerrijke dag, overtuigd van initiatief. Aan de lijve mogen ondervinden (stappen met 

hond en blinddoek). Dit motiveert om het project verder in goede banen te blijven 

leiden. 

- Firmin: lid van raad van bestuur diabetesliga geworden. Mogelijk link met RPMH? Valt 

onder gezondheidsraad, maar is mogelijk om info door te spelen indien nuttig voor 

personen met een handicap.  
 

9. Afsluiting met bedanking Peggy en nieuwjaardrink.  

De voorzitter en de leden van de raad bedanken Peggy voor haar inzet. Dankzij haar 

objectiviteit en goede insteek heeft ze bijgedragen aan een goede werking van de RPMH.  

Er wordt een cadeaumand met lekkers als bedanking gegeven. 

10. Vergaderingen 2018 

18 april 2018, 26 september 2018, 16 januari 2019 

Telkens om 18.30 uur in LDC Oude Pastorie Werchter. 


