Raadcommissie cultuur, jeugd, sport en senioren
Datum: 14 mei 2013
Aanwezig: zie onderaan het verslag
Agenda: voorstelling beleidsvisie 2013-2018 op vlak van de volgende beleidsdomeinen:
1. Cultuur, bibliotheek, sport en toerisme
De bevoegde schepen Ann Vannerem stelt aan de hand van een PowerPointpresentatie haar
visie op het toekomstig beleid voor cultuur, bibliotheek, sport en toerisme.
Vragen:
Willy vraagt zich af of er in de loop van de komende 6 jaar mogelijkheden zijn om de plannen
bij te sturen. Ann zegt dat dit mogelijk moet zijn indien noodzakelijk.
Koen vraagt zich af of er in het abdijpark verder activiteiten zullen georganiseerd worden.
Ann zegt dat dit de bedoeling is met o.a. de zomerse parkdagen. Het paviljoen in het park zal
een permanent toeristisch infopunt worden.
Marinus vraagt hoe men in het sportaanbod zal rekening houden met de demografische
ontwikkelingen. Ann zegt dat via het subsidiereglement stimulansen zullen ingebouwd
worden o.a. voor ouderen. Voor hen zal vooral ingezet worden op een dagaanbod.
Willy vraagt in welke gebouwen er mobiel internet zal voorzien worden. Ann zegt dat dit op
termijn voorzien in alle vrijetijdsinfrastructuur.
Myriam vraagt hoe de communicatie nog beter kan gevoerd worden over het
vrijetijdsaanbod. Dit zal uitgebreid aan bod komen in de commissie communicatie.
2. Jeugd
De bevoegde schepen Harold Vanheel stelt aan de hand van een PowerPointpresentatie zijn
visie op het toekomstig beleid voor jeugd.
Vragen:
Willy vraagt of het jeugdbeleid zal geïntegreerd worden in het vrijetijdsbeleid. Harold zegt
dat dit inderdaad de bedoeling is.
Willy vraagt of er zal kunnen gefuifd worden in elke vrijetijdszaal. Harold zegt dat er geen
wijzigingen zullen komen in de huidige regeling in afwachting van de studie naar de behoefte
en wenselijkheid voor een specifieke fuifzaal. Deze studie kadert in het algemeen
accommodatieonderzoek dit najaar dat moet leiden tot optimalisatie van het gebruik van

onze infrastructuur. Op dit moment is het belangrijk dat de juiste omkadering geboden
worden om de fuiven optimaal te ondersteunen zodat ze veilig kunnen verlopen.
Silke vraagt hoe niet-georganiseerde jeugd zal betrokken worden bij het beleid. Kan dit via de
jeugdraad? Harold zegt dat dit niet eenvoudig is omdat deze jongeren dan uit eigen naam
spreken en geen groep vertegenwoordigen. Misschien is dit eerder mogelijk voor niet
officiële groepen zoals bijvoorbeeld skaters. Omdat er dan kan gesproken worden vanuit een
achterban. Misschien moeten hier specifieke communicatiekanalen voor gebruikt worden.
Silke vraagt wat de visie is op GAS-boetes voor jongeren. Harold zegt dat deze boetes niet
specifiek bedoeld zijn voor jongeren. Ze zijn bedoeld om overlast te bestrijden en dit in een
bredere context van corrigerende maatregelen.
Koen vindt het positief de jeugdtoets bij de inrichting bij publieke plaatsen. Kan dit breder
toegepast worden in het globaal gemeentelijke beleid? Harold geeft als voorbeeld het
speelweefselplan waar gezocht wordt hoe kinderen en jongeren meer ruimte kunnen krijgen.
Willy vraagt wat er wordt bedoeld met integratie via jeugdverenigingen. Harold zegt dat dit
wil zeggen dat kinderen best op jonge leeftijd via jeugdverenigingen zich kunnen integreren.
Zeker op vlak van taal is dit de makkelijkste manier om snel de Nederlandse taal te leren.
3. Senioren
De bevoegde schepen Kristien Goeminne stelt aan de hand van een PowerPointpresentatie
haar visie op het toekomstig beleid voor senioren.
Vragen:
Marinus vraagt zich af of er goed zicht is op de groep van hulpbehoefende senioren. Voor
een stuk kennen we hen via de aanvragen voor mantelzorg. Dit gaat op dit moment over 247
actieve dossiers.
Silke vraagt hoe het woonbeleid voor ouderen gaat gecommuniceerd worden. Kristien zegt
dat dit zal gebeuren via de seniorenraad, welzijnsgids, webstek, …
Erwin vraagt hoe men zicht krijgt op de eenzame ouderen. Kristien zegt dat er een project
rond buurthulp zal opgestart worden waain zeker oog zal zijn voor vereenzaming.
Vragen van het publiek:
-

Vraag: Bestaan er nu al kangoeroewoningen?
Antwoord: Er zijn al private initiatieven op dit vlak. Er is niet meteen zicht op het aantal. Nu
noemt dit ‘zorgwoningen’. Dit moet een tijdelijk situatie zijn.

-

Vraag: Voorziet men ontmoetingsplekken voor senioren in de deelgemeenten?
Antwoord: Er zijn wel heel wat mogelijkheden maar misschien moeten ze beter bekend
gemaakt worden.

-

Vraag: Kan er een systeem opgestart worden waren buren zorgen voor elkaar en een oogje in
het zeil te houden?
Antwoord: Dit zit vervat in het buurthulpproject van het OCMW. Een telefoonnetwerk dat
draait op vrijwilligers zal hier waarschijnlijk deel van uit maken.

-

Vraag: Hoe ziet men concreet het idee van zorgzones?
Antwoord: Dit moet nog verder uitgewerkt worden in toekomstig overleg. Er zijn zeker al
samenwerkingsinitiatieven tussen bijvoorbeeld het rusthuis en het dienstencentrum.

-

Vraag: Aan welke thuisdiensten wordt gedacht?
Antwoord: Dit kan gaan over boodschappendienst, poetsen, klusjes, tuinieren, … Dit zijn
meestal privé-initiatieven die soms nog niet genoeg bekend zijn. Hier kan de gemeente een
rol spelen.

