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Onafhankelijke Steenokkerzeel
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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 maart 2019
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

x
x
x

x

2. Voorstellen nieuw lid van de welzijnsraad Viviane Spruyt
De raad verwelkomt Viviane Spruyt als nieuw lid van de welzijnsraad.
3. Voorstel nieuwe statuten welzijnsraad
De welzijnsraad keurt de nieuwe statuten goed.
4. Voorstel nieuw reglement mantelzorgtoelage
De twee grote veranderingen worden besproken:
- punten attest FOD worden naar beneden gehaald. Van 12 punten naar 9 punten.
- mensen met een Persoonlijk Assistentiebudget of Persoonsvolgend Budget komen nu ook
in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage.
De aanpassingen in het reglement worden goedgekeurd.
5. Evaluatie “Dag van de Mantelzorger” + ideeën nieuw concept
De verwendag was een succes. Met het prachtige weer hebben we het aperitief buiten
kunnen geven. De reacties van de gasten waren zeer positief. Ze hebben allen genoten van
het lekkere eten en van een fijne en gezellige namiddag. Deze mensen vonden het fijn om
op deze manier in contact te komen met lotgenoten. Na verloop hebben alle mantelzorgers
nog een attentie meegekregen en het boekje “Eerste hulp bij zorgplanning”.
De overblijvende attenties hebben we aan huis gebracht bij de mantelzorgers die niet
aanwezig konden zijn op de verwendag. Sofie De Cock, Liesbeth Degrève, Sylvia Woestijn
en Ingrid Develter hebben deze attenties persoonlijk gaan afgeven. Zij voelden veel
dankbaarheid voor de erkenning maar stelden ook vast dat er nog veel noden zijn.
We hebben jaarlijks een 70-tal mantelzorgers in groot-Steenokkerzeel. Voor de verwendag
hadden zich 11 mantelzorgers ingeschreven en waren er in totaal 23 gasten aanwezig. Men
stelt vast dat er zich ieder jaar minder mantelzorgers inschrijven. Gezien het vele werk dat
erbij komt kijken, bereiken we te weinig mensen. Men stelt het huidige concept in vraag en
beslist om “de dag van de mantelzorger” een andere invulling te geven. Hier dient men
rekening te houden met de initiatieven van andere verenigingen zoals bijvoorbeeld Samana,
die ook iets ondernemen voor hun mantelzorgers. Men vindt dat de gemeente eerder een
overkoepelende rol moet spelen waar men terecht kan met inhoudelijke vragen en men op
de dag van de mantelzorger vooral moet inspelen op de inhoudelijke ondersteuning van de
mantelzorgers.
Er bestaat een grote verscheidenheid in mantelzorg en men moet proberen een initiatief te
vinden waar alle mantelzorgers iets aan hebben.
Voor de ‘Dag van de Mantelzorger’ wil men zich niet enkel meer richten tot de mantelzorgers
die onder bepaalde voorwaarden erkend zijn door de gemeente, maar tot alle mantelzorgers
in de gemeente.
Conclusie: Een ontmoetingsnamiddag is zinvol maar er is een gebrek aan inhoudelijke
ondersteuning en men moet dit opentrekken naar alle mantelzorgers in de gemeente. Er
moet in het algemeen meer aandacht besteed worden aan de noden van onze
mantelzorgers.
Verschillende ideeën worden besproken.
Sofie van de dienst welzijn heef een voorstel uitgewerkt:
1. 13u30: Ontmoetingsmoment met een hapje en drankje.
2. 14u30: Verwelkomingswoordje door de schepen van welzijn die ook een korte uitleg
geeft over de gemeentelijke mantelzorgpremie.

3. 15u00: Voordracht “Zelfzorg voor mantelzorgers” door Sarah Bloeyaert, klinisch
psychologe.
4. 16u00: Pauze met koffie en taart.
5. 16u30: Korte uitleg door Inne Van Den Rul, Centrumleider van De Melde:
“Dagopvang voor hulpbehoevenden”.
6. 17u00: Bij vertrek geven we alle mantelzorgers nog een kleine attentie mee en voor
wie interesse heeft het boekje “Eerste Hulp bij Zorgplanning”.
Dit voorstel is positief onthaald en men wil hierop verder werken mits enkele aanpassingen.
Zo wil men de mantelzorgers laten kiezen tussen 4 voorstellen of workshops (2+2)
waartussen men kan kiezen. Hier mag ook een verwenmomentje tussen zitten zoals
bijvoorbeeld een handmassage. Zo kunnen de mantelzorgers 2 workshops kiezen aan de
hand van hun interesses en noden.

6. Korte toelichting verloop eerste EHBO-lessen 5e en 6e leerjaar (St-Cajetanus en Ter Ham)
De scholen en kinderen waren heel enthousiast. We mogen spreken van een succes. Ons
project kreeg ook veel media-aandacht door o.a. Karrewiet op Ketnet en Radio 2.
Men wil dit jaarlijks herhalen. Het is de bedoeling om het 5 de leerjaar een basiscursus te
geven en in het 6de leerjaar een herhaling te geven en te zien wat ze hiervan onthouden
hebben.
Er is misschien een mogelijkheid dat we de reanimatiepoppen kunnen aankopen voor een
heel klein prijsje. De poppen liggen voorlopig nog bij Liesbeth Degrève. Zij houdt ons hiervan
op de hoogte. Dit kan in de toekomst geld uitsparen.

7. Oprichten werkgroep “Praatgroep voor mensen tijdens en na kanker”
Dit voorstel kwam van Ann Verstappen. Men had hier al meermaals over gesproken in vorige
vergaderingen. Desondanks is alles nog heel vaag en onduidelijk. De dienst welzijn wil dit
vooral inhoudelijk concretiseren. Wat voor vorm wil men dit geven, welke accenten wil men
leggen, hoe wil men dit aanpakken, wie gaat dit trekken,…
Daarom wordt er een werkgroep opgericht. Op deze werkgroep mogen ook mensen van
buiten de raad uitgenodigd worden. Dit zijn dan mensen die door ervaring een meerwaarde
kunnen geven. Nadien wordt alles teruggekoppeld naar de welzijnsraad.
De werkgroep wordt samengesteld: Ann Verstappen die de groep trekt, Rita Van Damme,
Rosine Vanden Meersschaut, Godelief De Wit en de medewerker van de dienst welzijn.
Zij zullen onderling afspreken en hiervoor samen komen om dit verder uit te werken.

8. Voorstel Zilverwijzer in samenwerking met de ouderenadviesraad
Insteek: Het belang van veerkracht en een goede mentale gezondheid bij ouderen.
Max groep van 15 personen. 1 sessie duurt 2u en kost 120€ per sessie + vervoerskosten +/20€. Er zijn max 6 sessies. Men start met de basissessie en bekijkt dan welke thema’s het
meest aan bod komen in de groep en wat de noden zijn. Aan de hand daarvan kunnen er
vervolgsessies ingepland worden. Dit is niet verplicht en enkel wanneer er interesse is vanuit
de groep.
Hiervoor zouden we de cafetaria van De Corren kunnen gebruiken aan 10€ per keer. In
totaal spreken we van een kost van 150€ per sessie. Aan de hand van het aantal
deelnemers dat zich inschrijven zal de prijs per deelnemer liggen tussen € 10 en € 15. Men
wil de deelnemers zelf € 5 laten betalen. De rest van het bedrag wordt opgesplitst door de
welzijns- en de ouderenadviesraad. Dit wordt georganiseerd in de donkere maanden tussen

oktober en april.
Bernadette Marescaux stelt voor dit eerst te laten doorgaan voor de leden van beide raden
en het nadien pas te organiseren voor de burgers. De hele raad is hiermee akkoord. In 2020
wordt dit georganiseerd voor de leden van de welzijns- en ouderenadviesraad. Nadien wordt
dit geëvalueerd en georganiseerd voor de inwoners van onze gemeente.

9. Gebruik van de EU Disability Card in Steenokkerzeel
De dienst welzijn heeft een mail gekregen om dit te bespreken. Sofie deelt een
informatiedocument uit zodat iedereen weet wat dit juist is.
Liesbeth Degrève laat weten dat men hier al mee bezig is in Steenokkerzeel, maar dat dit
nog praktisch moet uitgewerkt worden. Ze licht toe wat men met deze kaart kan doen en
waar men ze kan gebruiken.

10. Varia
Verkoop tandem
De dienst welzijn kreeg een mail met de vraag van Kurt Ryon of de mindervalidentandem
niet mag verkocht worden. Hij zou bijna nooit gebruikt worden en niet meer optimaal zijn
(trekt scheef). Hij neemt ook veel plaats in de garage waar nu ook meer fietsen van het
personeel komen te staan. Zijn voorstel: Te koop zetten met de vermelding “nazicht bij de
fietsenmaker nodig”.
De welzijnsraad laat weten dat hij mag verkocht worden. Sylvie Woestijn laat weten interesse
te hebben om de tandem over te kopen indien er niet te veel kosten aan zijn.
Samenvoegen welzijnsraad en ouderenadviesraad
Men stelt opnieuw in vraag of het niet beter zou zijn om beide raden samen te voegen. Dit is
de voorbije jaren al meermaals ter sprake gekomen.
De beide raden werken al voor heel veel projecten samen en er zijn veel thema’s die mekaar
overlappen. De meeste leden van de welzijnsraad zijn ook lid van de ouderenadviesraad.
Men wil zich niet langer vastklampen aan het oude stramien en het meer in mekaar laten
weven. Zo zou men kunnen spreken van een welzijnsraad waar thema’s zowel voor jongeren
als voor ouderen besproken worden.
Om de vergaderingen niet extreem lang te maken, moet men zich beperken tot een 3-tal
agendapunten voor ouderen en een 3-tal punten voor jongeren. Zo kan men de projecten
ook sneller volbrengen. Men kan ook meer in werkgroepen werken en de leden kunnen dan
hieraan deelnemen volgens hun eigen interesses.
Er wordt een stemming gedaan en de raad is het unaniem eens dat het beter zou zijn om de
beide raden samen te voegen. Dit zal op de ouderenadviesraad voorgesteld worden.
De Warmste Week
Op 8 december 2019 gaat er in de kerk van Melsbroek een winterconcert door in het kader
van de Warmste Week ten voordelen van het woonzorgcentrum Floordam. Een project in
samenwerking met de Koninklijke Harmonie St. Martinus van Melsbroek. Inkom is gratis en
tegen betaling kan men er iets eten en drinken.
Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking
Sylvia Woestijn stelt vast dat er veel te weinig parkeerplaatsen zijn voor mensen met een
beperking. Bijvoorbeeld op de markt naast de kerk waar maar 1 of 2 parkeerplaatsen voorzien
zijn. Dit is een plaats waar veel handelaars, praktijken en een school gevestigd zijn en waar er
binnenkort ook nog een kinderdagverblijf open gaat. Hier is een opvallend gebrek aan
parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Hetzelfde zou gelden aan de apotheek in
het centrum, de begrafenisondernemer, enz.

Ook worden de mensen die zich op deze plaatsen parkeren zonder kaart, veel te weinig of
nooit beboet door de politie. Hier zou meer controle op moeten gebeuren. Liesbeth gaat dit op
de varia van het college brengen.

