Wat begon met een
inclusieboom…!

Onderstaand gedicht schreef Hanne in 2005 voor de poëziewedstrijd van Twinsporten. Dit was een winnend gedicht. Hanne zat
toen in het 6de leerjaar in de Vrije Basisschool te Loksbergen.

Gedicht anders zijn
Anders… Maar voor mij echt niet!
Mijn zusje is een beetje anders,
maar dat merk ik echt wel niet.
Samen doen we heel veel dingen,
zoals spelen, waarvan ik geniet.
Soms wens ik ze wel eens weg,
dan wens ik ze alle pech.
Ik zeg wel eens tegen haar “ stomme geit”
maar even later heb ik al weer spijt.

Zwemmen kan ze vast beter dan jij,
en dansen maakt haar blij!
Hapjes, feestje is pas genieten,
daarvoor heeft ze echt wel voelsprieten.
T.V. is ook een toffe bezigheid,
zij zet de knop aan, ik terug uit.
En als ze met de poppen speelt,
is er een oorverdovend geluid.
Maar vaak is ze heel lief voor mij,
en geeft me dan een kus.
Ik zou ze voor geen goud willen missen,
die lieve fijne zus !!!
Hanne 6de leerjaar Loksbergen
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In deze folder stellen wij de gemeentelijke
Halense adviesraad voor personen met
een handicap voor, samen met de verenigingen.
Wat in 2001 begon met het planten van
een inclusieboom is nu uitgegroeid tot
een gekend begrip in Halen.
Inclusie houdt in dat iedereen, ook personen met een handicap, kan deelnemen
aan de samenleving. En in Halen is dat al
voor een groot stuk gerealiseerd.
De verenigingen organiseren activiteiten
voor mensen met een handicap of ziekte.
Hun vrijwilligers staan klaar om hun leden
bij te staan en te begeleiden. Zij zijn nog
op zoek naar mensen die hen mee willen
helpen tijdens deze activiteiten. Wil jij helpen, neem dan zeker contact op met de
voorzitter van de vereniging. Je vindt de
verenigingen terug in deze folder.
Ook de adviesraad is op zoek naar leden
die mee willen werken aan het gehandicaptenbeleid en de toegankelijkheid binnen Halen. Wil je hieraan meewerken
neem dan contact op met de dienst Welzijn op het nummer 013 46 03 78 of via
mail naar welzijnsdienst@halen.be.
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HISTORIEK GEHANDICAPTENBELEID
Het gehandicaptenbeleid van Halen heeft
een hele evolutie doorlopen gedurende
de jaren.
Het allereerste project i.v.m. inclusie is de
samenwerking met De Winning die tot
stand kwam eind 1997. Samen met 7 andere gemeenten in West-Limburg was de
stad Halen er als eerste bij om het initiatief van ‘De Winning’ te steunen om een
intergemeentelijke samenwerking op te
zetten rond het onderhoud en beheer
van het gemeentelijk natuur– en landschapspatrimonium.
In 2000 heeft de stad Halen mee de werking van Lokke vzw ondersteund door
middel van kaartenverkoop en logistieke
ondersteuning van activiteiten ten voordele van Lokke. Deze vzw had tot doel
hulp te verlenen aan Lokke, meer bepaald alles in het werk te stellen om de
kosten te helpen dekken voor de medische ingrepen, zowel in België als in het
buitenland, die dienen uitgevoerd te worden om haar levensomstandigheden te
verbeteren, alsook voor de verdere revalidatie.
In 2001 heeft de stad Halen samen met
KVG en andere partners getracht een
welzijnsraad op te richten. Dit had niet
het gewenste resultaat aangezien
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het domein Welzijn (welzijn, gezondheid,
gehandicapten, senioren, preventie) te
groot is om in één raad te bundelen.
Op 17 november 2001 kwam KVG voor de
vierde maal naar buiten met haar prikdag
(een jaarlijkse actiedag waar een bepaald
thema in de verf gezet wordt). Zij vroegen
extra aandacht voor inclusie want inclusie
kan en moet groeien. Dit symboliseerden
zij door een inclusieboom te planten in de
Firmin Jacobslaan, in aanwezigheid van
en in samenwerking met het stadsbestuur, de seniorenraad en de jeugdraad.

In 2002 werden de eerste parkings voor
personen met een handicap blauw geverfd! Ondertussen zijn er aan het stadhuis en aan alle kerken, kerkhoven, zalen,
sporthallen en sommige straten zulke
parkings.

In september 2002 ontving de dienst
Welzijn een oproep om een project uit te
schrijven naar aanleiding van het Europees jaar voor Personen met een handicap. Samen met de Jeugddienst, Sportdienst, KVG en ‘t Hoeveke schrijven zij
het project ‘Twinsporten’ uit; een dag
waarop mensen met en zonder handicap
samen kunnen sporten of andere dingen
doen. Dit project werd uit meer dan 500
ingediende projecten geselecteerd. De
eerste editie vond plaats op 30-08-2003.
Vanaf 2003 organiseren we om de twee
jaar Twinsporten, met in de tussenjaren
Twinquiz voor personen met een handicap.
Respectievelijk op 17-06-2003 en 30-062004 werden het stadhuis en het sportcentrum ‘De Koekoek’ onderworpen aan
een toegankelijkheidsonderzoek. Bij een
toegankelijkheidsonderzoek wordt de
toegankelijkheid gemeten van publieke
gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra en sportcentra, maar ook
van fietspaden, wandelpaden en andere
toeristische voorzieningen.
Uit de werkgroep Twinsporten is de
‘Halense adviesraad voor personen met
een Handicap’ gegroeid. Deze werd officieel erkend op 21-06-2004 door de gemeenteraad.

HALENSE ADVIESRAAD
VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP
Als algemene doelstelling wordt de klemtoon gelegd op het organiseren van het
lokale overleg tussen diverse verenigingen
in verband met het gehandicaptenbeleid.
Zij hebben als opdracht:
 inventariseren van informatie over de
situatie van de personen met een handicap
in de gemeente;
 bespreken van knelpunten en initiatieven
die welzijnsbevorderend zijn;
 overleg, samenspraak en samenwerking
tussen de belanghebbende partners bevorderen;
 advies uitbrengen naar het lokaal beleid
zowel op eigen initiatief als op vraag van
de lokale overheden.
De raad bestaat uit leden van de verenigingen en geïnteresseerden. De voorzitster is
Liesbeth Wuestenberghs.
Voor meer info, contacteer de dienst Welzijn op het nummer 013 46 03 78 of via
welzijnsdienst@halen.be
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REALISATIES
01-06-2005: eerste knelpuntenwandeling
op het sportcentrum De Koekoek. Dit zijn
wandelingen om aan te kaarten waar
knelpunten zijn naar toegankelijkheid toe
in Halen (borduren, voetpaden, geparkeerde auto’s, …).
2005: vissers mee ondersteunen i.v.m.
het laten plaatsen van een platform voor
rolstoelgebruikers aan de visvijvers.
2005: het organiseren van Twinsporten.
07-06-2005: de ondertekening van het
Christoffelverdrag. Hiermee verbindt het
stadsbestuur zich om nieuwe toegankelijke voetpaden te ontwerpen, obstakels te
vermijden en in te staan voor het onderhoud.

25-04-2006: eerste Twinquiz (afwisselend
georganiseerd met Twinsporten). Dit is
een quiz voor personen met een mentale
handicap. Hier worden de King en Queen
van Twinsporten gekozen.
September 2006: ondertekening convenant met het Toegankelijkheidsbureau.
Hierin werd overeengekomen dat de gemeente een beroep doet op het Toegankelijkheidsbureau voor het verzekeren
van de integrale toegankelijkheid van de
gemeentelijke gebouwen, straten en pleinen. Ze biedt ondersteuning bij het uitwerken van een gemeentelijk beleid.
2006: aankoop van een rolstoel voor de
gemeentelijke begraafplaats.
15-02-2007: toeganklijkheidsonderzoek
Halense handelszaken.

2006: organiseren van infoavonden voor
Halense vrijwilligers.

Februari 2007: advies aanpassing nieuwe
stoepen Generaal de Wittestraat naar
personen met een handicap toe.

2006: toetreding van Auti-Ok tot de adviesraad van personen met een handicap.

07-04-2007: toegankelijkheidsadvies GC
De Rietbron en bibliotheek Halen.

2006: gemeenteverkiezingen: aangepaste
kieshokjes voor personen met een handicap.

22-06-2007: eerste keer ontvangst Motorrun van ‘t Weyerke (instelling voor personen met een handicap).

08-04-2006: eerste training G-voetbal.
Het helpen opstarten van een afdeling Gvoetbal samen KFCMD Halen.

31-03-2008: invoeren projectsubsidie
voor verenigingen die inclusie activiteiten
organiseren voor personen met een handicap.
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2011: toegankelijkheidsadvies gebouwen
Panoven.
2012: cartoontentoonstelling ‘Haha …
handicap’ van GRIP vzw in de bibliotheek.
2012: voorstelling memorandum + inleefparcours
sASSkia
&
midASS
(autismeplus).
2012: begeleiderspas toegepast in Halen.
02-04-2013: voor wereld autisme dag de
kiosk in blauw licht gezet.
2013: toegankelijkheidsadvies voor het
gebouw van LDC De Klapstoel.
2014: cartoontentoonstelling ‘Handicap,
een zaak van mensenrechten’ van GRIP
vzw in de bibliotheek.
06-10-2014: eerste kantonnale Gsportdag (Halen, Herk-de-Stad en Lummen).
2016: alle gehandicapten parkeerplaatsen
worden aangepast conform de wetgeving.
2018: G-kunst in de kerk tijdens de kunstroute van de Halense Kunstkring.

TWINSPORTEN EN TWINQUIZ
Twinsporten is een dag voor en door personen met een handicap. Hier trachten we
mensen met een handicap te verenigen
met mensen die geen handicap hebben.
Aangezien sport, beweging, cultuur en muziek belangrijke factoren in ieders leven
zijn, staan deze onderwerpen centraal tijdens de activiteit. Deze dag draait voornamelijk rond integratie en leggen we de
klemtoon op duurzame vriendschap. Het is
dus de bedoeling dat personen met een
handicap en personen zonder handicap die
dag samen op pad gaan en samen gaan
shoppen in diverse activiteiten. Deze dag
wordt om de 2 jaar georganiseerd.
Ook de scholen worden betrokken bij
Twinsporten. Bij elke editie gaan instellingen op bezoek bij de Halense scholen of
gaan de scholen op bezoek bij de instellingen. Aan de hand van dit bezoek mogen de
kinderen een tekening of gedicht maken.
In het jaar dat er geen Twinsporten georganiseerd worden, wordt Twinquiz georganiseerd. Dit is een quiz afgestemd op de verschillende doelgroepen met vragen en opdrachten die de zintuigen prikkelen
(ruiken, proeven, …). De deelnemers maken eveneens kans om ‘King of Queen van
Twinsporten’ te worden. Dit wil zeggen dat
ze het uithangbord worden voor Twinsporten.
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VERENIGINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
KVG Halen

VIEF afdeling Halen

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) Halen is een afdeling van de
nationale KVG. Wij zijn een vereniging
van en voor gehandicapten. Samen ijveren we voor een geïntegreerde samenleving. Daarom komen wij op voor de rechten van personen met een handicap via
adviesraden en inspraakorganen.
Wij bieden personen met een handicap
en hun omgeving: ontmoetingskansen en
kansen op cultuurbeleving en educatie.
Wij ijveren ook voor toegankelijke infrastructuur (gebouwen, nutsvoorzieningen,
…)
en
toegankelijke
informatie
(administratieve formulieren).
Kortom wij werken aan een maatschappij
waar mensen met een handicap er gewoon bij horen en dat men op alle mogelijke gebieden moet kunnen deelnemen
als volwaardig burger.

Vief Halen zet zich in voor vijftigplussers,
senioren en langdurige zieken.
Vief in Halen is zeer actief. Onze afdeling
richt elke maand vormingsnamiddagen in
met sprekers uit verschillende vakdomeinen, kiennamiddagen, … gepaard met
een kopje koffie en taart.
Wij willen immers dat onze leden op de
hoogte blijven van wat er in het hedendaagse leven gebeurt en dat ze goed ontvangen worden.

Voorzitter: Linda Pauls
Spoorwegstraat 25
3545 Halen
013 44 47 72
Janssens.pauls@telenet.be
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Het is dankzij verschillende medewerkers
dat we telkens opnieuw kunnen zorgen
voor deze mooie bijeenkomsten.
Voorzitter: Andrea Clemens
Linkhoutsestraat 23
3545 Halen
013 44 29 14
Roger.beckx@hotmail.com

SAMANA
Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische
ziekte en hun mantelzorgers. Dat is ons
fundament. En daarop bouwen we, met
enthousiasme en trots, tal van activiteiten
en projecten die hun levenskwaliteit verbetert.
Zo wil Samana mensen met een chronische
ziekte volwaardig laten deelnemen aan het
maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan
van de totale gelijkwaardigheid tussen alle
betrokkenen. Tussen zij die lijden aan een
chronische ziekte en diegenen die hen omringen, met name hun mantelzorgers en de
duizenden vrijwilligers van onze organisatie.

Lokale afdelingen
Samana Halen
Voorzitter: Van Seutendael Joanna
Rummenweg 12
3540 Herk-de-Stad
Joke.vs@hotmail.be
Samana Loksbergen
Voorzitter: Agnes Bruyninckx
Asbronstraat 10
3545 Halen
Willy.roovers@skynet.be
Samana Zelem
Voorzitter: Germain Lekens
Meldertsestraat 51
3545 Halen
Germain.lekens@telenet.be
Samana Zelk
Voorzitter: Els Pieraerts
Liebroekstraat 126
3545 Halen
Els_pieraerts@hotmail.com
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GEHANDICAPTENBELEID
VERANKERD IN STADSDIENSTEN
Het stadsbestuur voert een inclusief gehandicaptenbeleid uit.
Personeel:
 Er zijn 5 personen met een handicap
tewerkgesteld binnen de stadsdiensten.
 11-02-2004 tot heden: begeleid werk
van ‘t Hoeveke. Een gaste van ‘t Hoeveke
komt elke vrijdag papier versnipperen op
het stadhuis. Dit had zij als “droomjob”
opgegeven. Dankzij begeleid werk van ‘t
Hoeveke is ze aan de slag kunnen gaan op
het stadhuis. Ze versnippert voornamelijk
papier dat afkomstig is van de financiële
dienst.
Technische Dienst:
 Samenwerking met ‘De Winning’ naar
sociale tewerkstelling toe;
 Bereikbaarheid en toegankelijke openbare diensten en gebouwen;
 Bij het bouwen/verbouwen van gebouwen wordt automatisch het Toegankelijkheidsbureau ingeschakeld.
 Uitvoeren van het Christoffelverdrag
o.a. aankoop van kleine borstelwagen om
fietspaden en stoepen te reinigen;
 Het bieden aan stageplaatsen aan jongeren uit BUSO.
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Ruimtelijke ordening en huisvesting:
 Aanpassingspremies;
 Informatie verstrekken over Toegankelijkheidsbureau en Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.
dienst Burgerzaken:
 Alle onthaalbalies zijn aangepast aan
rolstoelgebruikers.
Vrije Tijd:
 Het uitlenen van grootletterboeken in
de bibliotheek;
 Maandelijks doet de bibliotheek ook aan
“bib-aan-instelling” in samenwerking met
het rusthuis in Zelem. In het kader van
toegankelijkheid van de “bibliotheek voor
iedereen” kunnen de bewoners gratis boeken uitlenen. Bij de mensen die graag lezen gaan ze op de kamer langs met een
selectie boeken waaruit ze kunnen kiezen.
 Inclusief speelplein;
 Toegankelijkheid van wandelingen, vb.
bij het uitstippelen van de 10.000 stappenroute heeft dienst Toerisme samen
met de gezondheidsraad ervoor gezorgd
dat deze wandelingen volledig toegankelijk zijn voor personen met een handicap;
 De website is toegankelijk gemaakt voor
personen met een visuele handicap;
 Er is een goedkoper huurtarief voor de
sportaccommodaties voor personen met
een handicap;
 Organisatie van kantonnale G-sportdag
en G-watersportdag;
 G-werkingssubsidies voor sportclubs.

Welzijn:
 Logistieke ondersteuning adviesraad
voor personen met een handicap;
 Het gehandicaptenbeleid is volledig
ingebed in het meerjarenplan;
 Bieden van vrijwilligerswerk aan personen met een handicap;
 Inclusiesubsidie: Halense verenigingen
die iets organiseren samen met een instelling of vereniging voor personen met
een handicap, kunnen beroep doen op
een inclusiesubsidie om de activiteiten te
ondersteunen. Vb. vissersclubs die samen met personen uit een instelling
gaan vissen;
 Werkingssubsidie voor verenigingen
aangesloten bij de adviesraad voor personen met een handicap;
 LDC De Klapstoel: hier worden activiteiten en vormingen georganiseerd waar
iedereen naartoe kan komen. Dit om de
zelfredzaamheid te vergroten.
 De Klapbus trekt vanaf september naar
buurten die ver van het centrum gelegen
zijn. Hier delen vrijwilligers soep uit om
contacten tussen buurtbewoners te bevorderen. De kofferruimte van het busje
wordt optimaal benut om een aantal
voorzieningen aan te bieden waardoor
mensen zich minder moeten verplaatsen.
Daarnaast zorgt het busje, met 7 passagierszetels voor vervoer van en naar de
Klapstoel.

Buitenschoolse Kinderopvang:
 Een persoon met een handicap komt
vrijwilligerswerk doen;
 Inclusieve opvang naar mate van de
draagkracht van de organisatie.
OCMW
 MinderMobiele Centrale opgericht in
1994;
 Individuele hulpverlening o.a. parkeerkaarten, inkomst vervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming,
thuiszorgdiensten, …

SPORTCLUBS MET EEN GAFDELING
KFCMD Halen heeft een 3-tal G-voetbalploegen.
Meer info op www.kmdhalen.be
Roba’s Dancefactory heeft 2 dansgroepen, G-kids en G-teens. Meer info op
www.robasdancefactory.be
Petanque Loksbergen is een inclusieve
petanqueclub. Mensen met en zonder
handicap spelen hier samen petanque.
Meer info via berlil_39@hotmail.com
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