
Verslag vergadering raad PMH 

10/04/2019 

Aanwezig: Jacky Rabau, voorzitter  

Piet De Bruyn, schepen 

Sarah Demoulin, secretaris 

Carine Tremouroux, Dieter Cremers, Greet Gabriëls, Liesbet Serneels, Ingrid Nackom, Mia 

Van Cleynenbreugel, Chantal Tassenoy, Fernand Lemmens, Geert Stas, Els Renders, Jan 

Vanborren, Jan Wynants. 

Verontschuldigd: Jeroen Reumers, Annemie Joly, Sylvia Stevens, Bram Lousbergh,  

 

1. Verwelkoming  
De leden worden verwelkomd. Veel nieuwe gezichten.  

2. Goedkeuring verslag van 16 januari 2019 
Het verslag van 16 januari 2019 wordt goedgekeurd. 

3. Brief knelpuntenwandeling Wezemaal 
Er is een brief opgesteld naar aanleiding van de laatste knelpuntenwandeling in Wezemaal. Enkele 

leden hebben een aantal opmerkingen, deze worden aangepast.  

De brief dient door zoveel mogelijk betrokken partijen ondertekend te worden. Jan Wynants zorgt 

voor de handtekeningen van De Rank, Het Nest en WZC De Lelie. Mia laat de seniorenraad 

ondertekenen, Liesbet de verkeersraad. Piet tekent in eigen naam en voor het college. Els Renders 

vraagt de handtekening van de jeugdraad.  

De brief wordt ondersteund door foto’s gemaakt tijdens de wandeling.  

Eens de brief ondertekend is wordt deze verstuurd.  

4. Knelpuntenwandeling Werchter 
Chantal heeft een wandeling opgemaakt. Deze werd overlopen. Het is een goede wandeling waarbij 

verschillende knelpunten bekeken kunnen worden.  

Zaterdag 21 september om 10 uur.  

5. Abenowandeling  
Zondag 9 juni om 14 uur start de abenowandeling, achteraf is er receptie in de foyer van sportoase 

de toren. De winnaars van de poëziewedstrijd lezen daar hun gedicht voor. Jaarlijks 40 à 50 

personen. Iedereen is vrij om de uitnodiging te verspreiden naar kennissen.  

Gert ging voor taarten zorgen (50 personen). Zaal is gehuurd. Geluidsinstallatie is in orde (jan 

Vanborren). In de voormiddag de tafels klaarzetten. Drank en koffie voorzien.  



Wie helpt bij klaarzetten? Sleutel vragen aan secretariaat sportoase. Jan Vanborren, Mia Van 

Cleynenbreugel, Ingrid Nackom, Geert Stas.  

Mia zorgt voor koffie en drank (drankenhandel Mertens).  

6. Poëziewedstrijd 
2 mensen van de raad, Annemie Joly en Chantal Tassenoy zullen dit jaar alle zesdejaars van het 

basisonderwijs bezoeken. Hierdoor maken ze het onderwerp “handicap” bespreekbaar. Leerlingen 

schrijven een gedicht over het leven met een handicap. Vier-tal personen (jury) bespreken de 

gedichten en kiezen de winnaars. Annemie en Chantal bezoeken de scholen terug om winnaars 

bekend te maken, 2 per school. Winnaars krijgen 25€ boekenbon van de standaard en leerkracht 

ook.  

7. Toegang-drempels 
Firmin heeft de papieren doorgegeven aan Fernand, Liesbet en Carine. Bedoeling is om medische 

beroepen in Rotselaar na te kijken: hoe is de ingang? RPMH moet sensibiliserend werken, vaak wordt 

er niet aan gedacht. 

 Eerst nakijken adressenlijst, klopt deze nog? Dieter Cremers wil mee gaan om te zien naar de 

gebouwen.  

In eerste instantie mail of brief sturen. We willen zicht krijgen op de situatie, wat heb je al gedaan? 

Hoe ziet de situatie eruit?  

Fernand en Carine vragen hulp om brief of mail op te stellen. Jan Wynants zal deze opmaken en aan 

de werkgroep bezorgen. Kan op papier met briefhoofd Rotselaar, met ondertekening van Piet. 

Els Renders vraagt zich af of een financiële tegemoetkoming wel het meest nodige is. Kan best 

kostelijk zijn. Zelfstandigen kunnen kosten misschien inbrengen bij de belastingen. Misschien moeten 

we zelf de contacten vergemakkelijken, tussenpersoon zijn,…  

Dieter en Els sluiten zich aan bij de werkgroep. 

8. Info van de leden 
- Lijst met contactgegevens leden mag doorgegeven worden.  

- Joda – activiteiten: bowlen: 16 leden en 3 begeleiders, in mei uitstap met “Komaan!” naar 

Zee-Brugge (13 personen), … om de 5 -6 weken een activiteit. Spelnamiddag in De Mantel is 

net geweest.  

- Lidmaatschap: mail sturen naar leden die nog niet ingeschreven hebben via website.  

- 19 oktober is het dag van de inwoner, samen met de verenigingenbeurs. Alle raden staan bij 

de gemeente. Folder over de raad en briefjes om zich in te schrijven.  

- Snippervoorzieningen – vraag mail: mail doorsturen naar Piet. Inhoud is interessant volgens 

de raad. Bekendmaking moet over nagedacht worden. Datum na volgende vergadering, 

ergens in oktober, november.  

- Geert Stas: gehandicaptenplaatsen op Werchterplein zijn zeer beperkt door werken Kolmont. 

Parking achteraan LDC wordt  voorzien. RPMH vraagt inzage in de plannen. Vraag om dit ook 

pro-actief aan de raad te vragen. RPMH is ook adviesraad. Inzagerecht heeft iedereen, 

adviesraad zou voorheen al raad kunnen geven en nagaan of personen met een handicap 

niet over het hoofd gezien worden.  



- Project Geert Stas: Hij zit ook in schoolraad Woudlucht. Geen opvang voor personen met 

psychische problemen. (nav voorval met leerling naar spoed, kon nergens terecht).. CLB met 

te weinig personeel, problematiek groeit, agressie groeit,… . Geestelijke gezondheidszorg zit 

met grote wachtlijsten. Geert wil actie ondernemen, heeft ministers gecontacteerd. 

Voorzieningen zijn er ook mee bezig, vanuit werkgevers en werknemers. Piet geeft advies om 

ook aan gezondheidsraad deel te nemen. Daar zal rond geestelijke gezondheid gewerkt 

worden. Tijdens 3 ronde tafels rond geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk mensen uit 

de gemeente betrekken.  

- Fernand bevraagt Jacky waarom niet meer voorzitter wil/kan zijn. Jacky kan niet als 

voorzitter niet (meer) in de gemeente wonen. Het mag overgenomen worden door een 

nieuwe voorzitter.  

- Greet stelt de vraag om met een kleine ingreep een oplossing te bieden aan de problemen 

aan de gehandicaptenparking aan De Rank in Wezemaal. Indien de plaatsen een half meter 

langer zouden worden (tot einde haag) dan zou dit veel oplossen, dan kunnen er twee 

plaatsen gemaakt worden.  

9. Volgende vergaderingen 
 

Volgende vergadering om 19 uur in LDC Oude Pastorie.  

11-09-2019 

 


