
Verslag vergadering raad PMH 

16/01/2019 

Aanwezig: Jacky Rabau, voorzitter  

Piet De Bruyn, schepen 

Sarah Demoulin, secretaris 

Mia Van Cleynenbreugel, Piet De Bruyn, Chantal Tassenoy, Jef Cnockaert, Carine 

Tremouroux, Jeroen Reumers, Jan Vanborren, Fernand lemmens, Annemie Joly, Jan 

Wynants, Gert Heylen, Werner Mertens. 

Verontschuldigd: Gie van Aerschot 

 

1. Verwelkoming  
De leden worden verwelkomd. Beste wensen voor het nieuwe jaar. Verwelkoming nieuwe 

schepen Personen met een Handicap; Piet De Bruyn.  

2. Goedkeuring verslag van 07 november 2018 
Het verslag van 07 november 2018 wordt goedgekeurd. 

3. Knelpuntenwandeling Wezemaal 
Uit de knelpuntenwandeling in Wezemaal kwamen de problemen aan de Aarschotsesteenweg 

nogmaals aan bod. Jacky en Jan zullen naar aanleiding hiervan een brief opstellen aan het Vlaams 

Gewest (gezien dit een gewestweg is). Het voorstel van de brief wordt op voorhand aan alle leden 

bezorgd. Er zal aan de verkeersraad, seniorenraad, directie De Rank en directie De Lelie ook gevraagd 

worden om deze brief te ondertekenen.  

4. Knelpuntenwandeling Werchter 
Tegen volgende vergadering probeert de werkgroep een datum en de route vastgelegd te hebben 

zodat dit besproken kan worden. De wandeling gaat best door op een zaterdagvoormiddag. 

Mogelijkheid tot hapje en drankje in LDC.  

5. Abenowandeling 
Deze rolstoelvriendelijke wandeling zal doorgaan op zaterdag 8 juni om 14 uur. Jacky boekt de zaal. 

Sarah zorgt voor de geluidsinstallatie. Gert zorgt voor taart. Aantallen worden doorgegeven aan Gert. 

Hier mogen de winnaars van de poëziewedstrijd hun gedicht komen voorlezen.   

Belangrijke wijziging! We hebben onze datum van 8 naar zondag 9 juni moeten verschuiven.  

6. Poëziewedstrijd 
April-mei bezoeken Annemie en Jacky de Rotselaarse scholen. Jacky vraagt wie er met Annemie mee 

kan gaan in zijn plaats om de continuïteit naar volgend jaar te garanderen.  Chantal  en Jan kunnen 

meegaan.  



7. Toegangsdrempels 
De RPMH wil een hellend vlak aanbieden aan zaken in Rotselaar. 

In de basisdoelstelling van de Raad Personen met een Handicap staat niet dat we geld mogen 

uitgeven aan individuele personen (de winkels waar de hellingen komen). Zou dit via de gemeente 

kunnen verlopen? Piet zoekt uit hoe het kan uitwerkt worden.  

Er zou een reglement moeten worden opgesteld met parameters wie in aanmerking komt. Fernand 

gaat langs bij Firmin. Firmin had iemand aangesproken die iets ging opstellen, misschien kunnen we 

op basis hiervan verder werken.  

Enkele voorstellen:  

- Tussenkomst in aankoopsom. Eerst inventaris handelszaken opmaken.   

- Tienen geeft ook Award aan toegankelijke zaken.  

- Gefaseerd werken per categorieën. Bvb. 2019 zorgverleners spreiden over een aantal jaren.  

Werkgroep gaat nadenken over het reglement en hoe we het aanpakken.  

Oproep werkgroep drempels wie? Liesbet, Fernand, Carine, … 

8. Info van de leden 
- Dopjesactie. Momenteel 29% van een puppy ingezameld. De actie moet regelmatig terug 

onder de aandacht gebracht worden. Sarah vraagt of het in Trots kan verschijnen. De 

geleidehond en zijn baasje komen graag langs bij de scholen.  

Jeroen heeft contact gehad met organisatie Rock Werchter om achter de schermen ook 

dopjes te verzamelen. Gert weet dat ze deze reeds verzamelen voor een andere organisatie. 

Jeroen zou willen voorstellen om een kunstwerk te maken met de dopjes die tijdens het 

festival groeit. Hij stuurt mail naar Piet.  

 

- Joda activiteiten. Steeds veel enthousiaste deelnemers. Kerstfeest samen met Samana 

Heikant, filmnamiddag.  

 

- Europian disability card. Piet vraat of RPMH erachter staat als hij als schepen bij de gemeente 

bepleit om hierin mee te stappen en activiteiten aan een verminderd tarief aan te bieden. De 

gemeente kan dan onderhandelen met privé organisaties zoals bvb. Sportoase. De RPMH is 

hiermee akkoord.  

 

- Feestelijk einde. Bedanking Gert voor inzet als OCMW-voorzitter binnen de RPMH.  

9. Volgende vergaderingen 
 

Volgende vergaderingen om 19 uur in LDC Oude Pastorie.  

10-04-2019 

11-09-2019 

 


