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1. Verwelkoming 
De leden worden verwelkomd. 

2. Goedkeuring verslag van 31 januari 2018  
Het verslag van 31 januari 2018 wordt goedgekeurd. 

3. Voorbereiden memorandum 2019-2025 
De werkgroep (bestaande uit Jacky , Firmin, Gaby en Fernand) heeft samen een voorstel opgemaakt.  

Er werden enkele opmerkingen geformuleerd.  

Gerry vraagt om explicietere aandacht aan personen met een auditieve of visuele beperking. Dit zal 

worden opgenomen in de uiteindelijke versie.  

Firmin weet dat vanaf 2010 alle openbare gebouwen reeds verplicht in orde moeten zijn met de 

toegankelijkheid.  

Hij gaf ook het voorbeeld van de toegankelijkheidsambtenaar in de stad Gent. In kleinere gemeenten 

kan deze functie gecombineerd worden met een andere functie. Deze ambtenaar moet een 

aanspreekpunt zijn voor  personen met een handicap , het personeel  van de gemeente en de leden 

van de raad . Dat dit iemand uit de personeelsgroep binnen welzijn lijkt ons een pluspunt. 

Annemie zal de eindredactie van het memorandum op zich nemen. De tekst is goedgekeurd, met de 

toevoeging van bovenstaande opmerkingen.  

4. Stavaza on wheels 
Het project “on wheels” is onderdeel van het 10-puntenprogramma waar het huidig bestuur van de 

gemeente zich achter heeft gesteld. Er moeten verplicht 20 plaatsen worden opgemeten, onze 

doelstelling is 100 plaatsen op te meten.  

Gert heeft een offerte gevraagd aan de organisatie. Momenteel kan deze 20 plaatsen opmeten. 

Hiervan zijn er 10 gratis en 10 betalend. Ze vragen 30€ per locatie ( incl. opstart- en verwerkingskost). 

Dit maakt een totaal van 300€. Gert heeft hen reeds een ruime lijst met handelszaken en vrije 

beroepen gegeven. Zij krijgen hieruit de vrije keuze om de neutraliteit te bewaren. We vragen wel 

om enkele zaken zeker te bezoeken: Café sportlokaal in Wezemaal aangezien deze net aanpassingen 

gedaan hebben en Aveve Rotselaar omdat deze een partner is in de dopjesactie.  



Eind mei zullen de bezoeken gedaan zijn. Wij krijgen hier een verslag van en de bezochte zaken 

komen in de app.  

Voor de overige 80 zaken willen we ons engageren dit zo snel mogelijk te doen. Er zal elke 

vergadering aandacht naar gaan.  

In bijlage een scan van de offerte.  

Naar aanleiding van ons memorandum werd de opmerking gegeven of in de app on wheels ook 

auditieve en visuele parameters kunnen worden ingegeven. Zo wordt deze doelgroep ook niet uit het 

oog verloren.  

5. 10-puntenprogramma 
We overlopen het 10-puntenprogramma en bekijken of er nog aandachtspunten zijn.  

We moeten een activiteit organiseren met aandacht voor personen met een handicap. Dit zal de 

abenowandeling zijn. In principe mag er maximaal een jaar tussen de vorige activiteit zitten, we 

komen hier een paar dagen over. Maar waarschijnlijk krijgen we hier een uitzondering voor.  

Inter wil wel samen zitten om deze activiteit voor te bereiden. Maar gezien deze activiteit reeds 

langer door gaat zit er reeds routine in. Hierdoor is de extra begeleiding niet nodig.  

Het On Wheels team heeft de parkeerplaatsen voor personen met een handicap opgemeten. 

Hiervoor wordt een tool uitgewerkt voor verbeteringsacties. Hier wachten we nog op.  

Firmin vraagt om de parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de gemeentelijke website 

te zetten. Op de app On Wheels staan deze reeds op.  

6. Voorbereiding knelpuntenwandeling 12 mei 
Op 12 mei zal er een knelpuntenwandeling doorgaan. We vertrekken aan café Sportlokaal in de 

Vleugtweg. Van daaruit naar Delhaize Wezemaal, Aarschotse steenweg oversteken en van daaruit 

naar het Wezemaalplein. We bieden een drankje aan in de wijnkelder. Gert vraagt aan Theo om een 

drankje te voorzien.  

De voorzitters van de politieke partijen worden uitgenodigd en het memorandum zal aan hen 

overhandigd worden. Gert bezorgt de adressen aan Annemie.  

Sarah vraagt de rolstoel bij NOAH. Deze is vrij en staat in het gehandicaptentoilet. Gert neemt deze 

mee . 

7. Vastleggen programma abeno wandeling 
De abeno wandeling zal doorgaan op 3 juni , samenkomst om 14u.  

Jacky maakt de uitnodigingen .  

Zaal is gereserveerd. Het zal doorgaan in de Foyer van de sportoase De Toren. Drank moet zelf 

besteld worden (Jacky ). Gert haalt (max.) 5 taarten bij Rik’s bakhuis in Werchter. 

8. Voorbereiding poëziewedstrijd 
Er zullen 9 klassen van het zesde leerjaar bezocht worden in de basisscholen van de gemeente.  



Op 11 mei om 18.30 uur zal de beoordeling doorgaan bij Geert Nijs. Jacky, Annemie en Gaby doen 

mee. De uitreiking volgt tussen 14 en 18 mei met een bezoek aan de scholen met overhandiging der 

prijzen ( € 25 per winnaar en € 25 per klas voor de juf. = 8 X € 50 = € 400 uitgave raad).  

Op 3 juni zullen de winnende gedichten worden voorgelezen bij de abenowandeling.  

9. Drempels 
Tegen volgende vergadering zal de werkgroep bekijken welk materiaal er reeds bestaat en hoe we dit 

kunnen promoten bij de handelaar.  

10. Info van de leden 
 De dopjesactie loopt nog steeds goed. Vrijdag 4 mei om 18.30 uur is het officiële opening van de 

losloopweide aan de Meander. De dopjesactie zal als goed doel in de schijnwerpers gezet 

worden. Jacky haalt Maria op met blindgeleide hond Juul en spreekt publiek toe. 

 Tijdens de laatste Joda activiteit zijn ze naar de bowling geweest. Er waren 17 deelnemers, 2 

hiervan hebben niet gebowld, maar wilden er graag bij zijn. Deze activiteit was betalend. De 

deelnemers betaalden 5 €, in totaal kostte het 9€ per persoon. Het verschil werd bijgelegd uit de 

kas. Volgende activiteiten: abeno-wandeling, Rock Werchter.  

 In Leuven is er wat onduidelijkheid over de blauwe parkeerplaatsen. Hier mag geparkeerd 

worden met een parkeerkaart. Dit is echter een gemeentelijke parkeerkaart, niet de 

parkeerkaart voor personen met een handicapt.  

11. Volgende vergadering 26 september -18u30’- LDC  
 

12. Volgende activiteiten 
 

4 mei om 18.30 uur: opening losloopweide aan de Meander. 

12 mei om 10 uur: knelpuntenwandeling vertrek in de Vleugtweg.  

3 juni om 14 uur: abenowandeling met  voorlezen poëziewedstrijd 

 

 


