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Aanwezig

Verontsch.

Berckmans Annie

Afgevaardigde De Eekhoorn

Binst Mieke

feMma Melsbroek

Cloetens Hugo

Voorzitter Tenten Cloetens

De Becker Christiane

Onafhankelijke Steenokkerzeel

x

De Wit Godelief

Ziekenzorg Steenokkerzeel

x

Develter Ingrid

Clinical Research Nurse

Marchand Francis

S-Plus

Marescaux Bernadette

Afgevaardigde ouderenadviesraad

Merckx Linda

KVLV Perk

x

Meulemans Hilde

Centrumleider Omikron

x

Sergooris Lien

Logo Zenneland

Tobback Anne

feMma Melsbroek

Van Daele Yvette

Klaver-NVA, verzorgende

Vaneycken Marie-Louise

feMma Melsbroek

Verstappen Ann

KVLV Steenokkerzeel

x

Woestijn Sylvia

Onafhankelijke Steenokkerzeel

x

Vanderheyden Eric

Algemeen Directeur - Nationaal Multiple
Sclerose Centrum vzw

Degrève Liesbeth

Schepen Welzijn

De Cock Sofie

Adm. Medewerker Burgerzaken

x

Van Eycken Rina

Medewerker dienst Welzijn

x

x

x

x

x
x

x

De voorzitter is later toegekomen. De vergadering start om 20u.
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 oktober 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Ontbinding van de actuele Welzijnsraad – nieuwe kandidaturen en herkiesbare leden
Sylvia Woestijn, Cloetens Hugo, Van Daele Yvette, Develter Ingrid en Verstappen Ann stellen zich
opnieuw kandidaat voor de Welzijnsraad.
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Er wordt nog een algemene oproep gelanceerd via Den Beiaard (maart/april) om toe te treden tot
de verschillende gemeentelijke adviesraden.
Vanuit de Welzijnsraad een brief verzenden naar professionele gezondheidswerkers (huisartsen,
tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, ...) en ook semiprofessionele
gezondheidswerkers (Kind&Gezin, het Rode Kruis, Wit-Gele Kruis, ….).
Ook vertegenwoordigers van de plaatselijke jeugd, en sportverenigingen, onthaalouders,
oudercomités, personen met een handicap, mantelzorgers, … die begaan zijn met gezondheidszorg
van minimum 18 jaar oud.
3. Voorstelling nieuwe schepen van Welzijn
De voorzitter verwelkomt Liesbeth Degrève, de nieuwe schepen van Welzijn.
Mevrouw Degrève heet op haar beurt iedereen welkom en geeft een korte schets van haar carrière.
De bevoegdheden van schepen Degrève zijn Welzijn, Ouderenbeleid, Gelijke Kansen en
Ontwikkelingssamenwerking.
Na 3 jaar stopt zij als schepen en wordt zij vervangen door Hannelore Velaerts. Hannelore Velaerts
krijgt vanaf 2022 de bevoegdheden Jeugd, Gelijke Kansen, Ontwikkelingssamenwerking,
Duurzaamheid en Dierenwelzijn.
Welzijn en Ouderenbeleid vallen vanaf 2022 mee onder de bevoegdheid van Marleen Ral, samen
met Milieu, Groen en Landbouw.
Sofie Decock, momenteel nog werkzaam als administratief medewerker bij de dienst Burgerzaken,
zal de dienst Welzijn halftijds overnemen.
De aanwezige leden stellen zich voor.
4. Voorstel projecten en activiteiten 2019
1/ Week van de Opvoeding:
Net zoals in 2018 kan Kind&Gezin een facultatieve subsidie toekennen wanneer men een activiteit
in het kader van de Week van de Opvoeding (telkens van 16 tot 23 mei) organiseert. Activiteiten die
in de periode rond deze week georganiseerd worden, komen in aanmerking. Het minimumbedrag
per aanvrager in 2019 bedraagt € 668, het maximumbedrag € 1000.
Voor 31 januari moeten we laten weten of we intekenen op deze subsidieoproep. Het college heeft
ondertussen ingestemd om in te tekenen op deze subsidieoproep.
Voor 31 maart 2019 moeten de gegevens m.b.t. het initiatief, begroting,.. worden bezorgd aan
Kind&Gezin.
Thema dit jaar ‘Opvoeden, dat doen we samen’.
Voorstel van de dienst Welzijn en de dienst Jeugd om samen te werken en een kookworkshop aan
te bieden. Wel werken met een beperkt aantal deelnemers.
Lien laat weten dat Logo Zenneland workshops “gezonde brooddoos” organiseert.
Bij kinderen ziet men vaak boterhammetjes met choco in de brooddoos zitten of vleeswaren die
kinderen niet altijd lusten. Het Logo voorziet diëtistes die workshops aanbieden om je boterhammen
gezond te beleggen. Er kan eventueel een tweede workshop worden aangeboden bijvoorbeeld met
gezonde drankjes.
Werken in twee sessies: van 14u tot 15u30 en van 15u30 tot 17u.
De workshop aanbieden aan kinderen van 8 tot 12 jaar samen met (groot)ouders.
Kostprijs diëtiste € 60/u + vervoersonkosten.
Aantal deelnemers per sessie: 20 à 24.
Als attentie kunnen eventueel brooddoosjes aangekocht worden om mee te geven met de
kinderen.
Lien stelt voor om contact op te nemen met haar collega Natalie.
Er wordt gekozen om de opvoedingsnamiddag te laten plaatsvinden op woensdagnamiddag 22 mei.
De dienst Welzijn kijkt nog na of De Corren dan vrij is.
2/ Verwenactie voor de mantelzorger
Zaterdag 22 juni in LDC Omikron of Aronskelk. De dienst Welzijn zal dit bespreken met Hilde
Meulemans.
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3/ Infoavond
Voorstel ontvangen van een inwoner: “Diabetes type 2” en “Hartfalen van A tot Z”.
Wordt tijdens een volgende vergadering besproken.
4/ Cursus EHBO
Op initiatief van de dienst Jeugd wordt samen met de dienst Welzijn een cursus “Eerste hulp”
georganiseerd voor de inwoners van Steenokkerzeel, onderricht door het Rode Kruis Vlaanderen.
Plaats: vergaderzaal sporthal.
Lessen op 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 telkens van 9u tot 12u. Het examen op 16/3.
Max. 16 deelnemers (is ondertussen volzet).
De voorzitter, Ingrid Develter, vindt dit een goed idee. Zij stelt opnieuw voor om ook EHBO lessen
aan te bieden aan leerlingen van het 5 de en 6de leerjaar. Ook de schepen van Welzijn vindt dat
kinderen van deze leeftijd de basis van EHBO moeten mee hebben. Als de kinderen meer EHBO
krijgen, kunnen zij op een gepaste manier reageren wanneer er zich een ongeluk voordoet.
5. Varia
Lien Sergooris
- Tournee minerale (februari)
- Dikke darmkanker ‘de pot op’ (maart)
- “Week van de valpreventie”’ thema ‘Valangst’ (laatste week van april)
- “Jouw huis, mijn werkplek”.
Iedereen heeft recht op een gezonde werkplek. Maar wat met verzorgenden, huishoudhulp,
verpleegkundigen, … die bij rokers thuis werken? Zij hebben ook recht op een rookvrije werkplek.
Het Logo organiseert een bijeenkomst op 18 maart.
-

“Gezonde gemeente” hernieuwing charter.

Minister Jo Vandeurzen lanceert een gezondheidsenquête voor lokale besturen. Ze moet
gemeentes in staat stellen de gezondheidsstatus van hun bevolking te meten en die informatie
gebruiken voor het lokale gezondheidsbeleid. De kosten voor het verzenden van de enquête is voor
de gemeente. Het Logo zal hiervoor nog contact opnemen.
Op donderdag 28 maart 2019 wordt in Brussel het nieuwe “Charter Gezonde Gemeente”
ondertekend door alle Vlaamse gemeenten. Burgemeesters en schepenen worden hiervoor
uitgenodigd. Het Charter is een intentieverklaring dat de gemeente een ‘Gezonde gemeente’ wil
blijven en dus ook wil inzetten op gezondheid.
Dienst Welzijn
Verschillende medewerkers zich hebben ingeschreven op de website Tourneeminerale.be.
Om de burgers te sensibiliseren is er een artikel verschenen in Den Beiaard.
Dikke darmkanker “de pot op” wordt ook bericht via Den Beiaard.
Vraag van een inwoner van Steenokkerzeel of de mogelijkheid bestaat om een praatgroep op te
richten voor kankerpatiënten.
De dienst zal hiervoor contact opnemen met Hilde Meulemans van LDC Omikron.
Volgende vergadering maandag 11 maart 2019, om 19u30, in de raadzaal van het OCMW
De vergadering wordt om 22u30 beëindigd.

Notulist, Rina Van Eycken
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