
Verslag vergadering raad PMH 

07/11/2018 

Aanwezig: Jacky Rabau, voorzitter  

Gert Heylen, schepen 

Sarah Demoulin, secretaris 

Mia van cleynenbreugel, Fernand Lemmens, Gert Heylen, Jef Cnockaert, Chantal Tassenoy, 

Carine Tremouroux, Werner Mertens, Annemie Joly 

Verontschuldigd: Jeroen Reumers, Sylvia Stevens, Firmin Serré, Hilda Decupere 

 

1. Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden 
De leden worden verwelkomd.  

Lid Firmin Serré is zwaar ziek. Jacky bezorgt hem een bloemetje namens de raad.  

Er zijn 3 nieuwe leden aanwezig: Jef Cnockaert, Chantal Tassenoy en Carine Tremouroux. Ze 

ervaren de moeilijkheden van personen met een beperking van nabij en dit motiveert hen 

om lid te worden van raad PMH. 

2. Goedkeuring verslag van 18 april 2018  
Het verslag van 18 april 2018 wordt goedgekeurd. 

3. Project “on wheels” 
Gert licht toe. Project “On wheels” is een deel van het 10-puntenprogramma vanuit de provincie om 

het label toegankelijke gemeente te verkrijgen.  

Voor het project “on wheels” werden 20 handelszaken gescreend. Op de app kunnen personen met 

een handicap de toegankelijkheid van handelszaken bekijken. De gescreende zaken, net zoals de 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap, staan op de website van de gemeente.  

Hiermee werden 9 van de 10 punten gerealiseerd. Werd gerealiseerd: knelpuntenwandeling, 

screening handelszaken, info op website, mobiliteitscentrale op website, 1 gemeentelijke activiteit 

met aandacht voor personen met een handicap, 5 stedenbouwkundige dossiers adviseren op 

toegankelijkheid, overleg gebruikers en gemeentelijk beleid, planningsgesprek met lokaal 

toegankelijkheidsbeleid, engagementsverklaring.  

1 puntje is niet tijdig/volledig in orde gebracht; het aanpassen of bijmaken van 10 parkeerplaatsen 

voor personen met een handicap.  

Er waren 30 gemeentes ingeschreven, waarvan 4 gemeentes de 10 punten hebben gehaald. 

Rotselaar heeft het charter gehaald, met een opmerking voor de parkeerplaatsen.  

4. Knelpuntenwandeling  
De vorige knelpuntenwandeling is doorgegaan in Wezemaal. Annemie heeft hiervan verslag gemaakt. 

Gert zet dit als agendapunt op het schepencollege.  



De Aarschotsesteenweg in Wezemaal blijft een moeilijkheid. Het dossier ligt reeds lange tijd bij het 

gewest, de gemeente mag geen werken uitvoeren aan een gewestweg. Jan wil zich inzetten om toch 

wat schot in de zaak te krijgen.  

Het is de bedoeling om ook in andere deelgemeenten een knelpuntenwandeling te doen. In 

september 2019 maken we een wandeling in Werchter. Jef en Chantal gaan dit uitwerken. We 

kunnen eindigen in het LDC, met een hapje en een drankje.  

5. Abeno wandeling 
Sinds de aanleg van het abenopad (3 km) rond de plas wordt er elk jaar een wandeling 

georganiseerd, samen met de poëziewedstrijd en de leuke-doe-dagen van Joda. Dit jaar was voor de 

eerste keer de start en eindplaats in de foyer De Toren, met koffie en taart. Er waren 40 personen 

aanwezig.  

Volgend jaar terug in juni. Datum komt op de volgende vergadering. 

6. Poëziewedstrijd 
Alle zesdejaars van de lagere scholen in Rotselaar worden door Jacky en Annemie bezocht. De 

leerlingen schrijven dan een gedicht over leven met een handicap. Het bezoek maakt vaak heel wat 

vragen los bij de kinderen en is een goed moment om even stil te staan bij het leven met een 

handicap. In elke klas is er een winnaar die een boekenbon krijgt van 25€. Deze mag ook tijdens de 

abenowandeling zijn gedicht voorlezen. De leerkracht krijgt ook een bon voor klassenmateriaal van 

25€.  

7. Drempels 
Dit puntje wordt tijdens de volgende vergadering terug opgenomen.  

8. Info van de leden 
 

- Dopjesactie voor vrienden der blinden 

- 1295 zakken. 

- 10360 kilogram. 

- 27,6% van een opgeleide hond. 

 

Deze actie loopt sinds 21 september 2015. Vanaf 2020 moeten de dopjes op de flessen PMD 

blijven zitten.  

Gert doet navraag of we de volle zakken in de werkplaats van de gemeente (Beversluis) 

mogen stockeren.  

-  joda leuke doe-dagen 

Joda = Jong en dapper. Vergadering om de 6 weken, op zaterdagnamiddag. Afgelopen 

activiteiten: Abenowandeling, wandeling naar rock werchter, bezoek Bokrijk.   

- Opening hondenweide – met blindgeleidehond opening gedaan, dopjesactie in spotlight. 

Artikel in Rondom geweest.  

 



- Abenopad: aan Steenweg op Wezemaal wordt het pad smaller aan het begin van het bos. 

Gert neemt het op en geeft het door. Kan ook via meldpunt op de site van de gemeente.  

- Gert doet de laatste keer als schepen mee aan de vergadering, hij blijft wel nog graag de 

vergaderingen volgen. Vanaf Januari Piet De Bruyn.  

 

- Vraag om op facebook het hondje met % dopjes nog eens te zetten.  Jeroen  

9. Volgende vergaderingen 
 

Volgende vergaderingen om 19 uur in LDC Oude Pastorie.  

16-01-2019 

10-04-2019 

11-09-2019 

16 januari kleine receptie met drankje en chipje.  


