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Evaluatie 10.000 stappenclash
Logo-projecten
Mammobiel
Hartveilig: aankoop AED-toestellen
Plantjesweekend
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1.

Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Evaluatie 10.000 stappenclash
Kortenberg won de eerste plaats in Oost-Brabant en ontving hiervoor een wisselbeker, oorkonde en
fruitmand van Logo Oost-Brabant. Op Vlaamse niveau haalde Kortenberg de twaalfde plaats.
Interessant gegeven om volgend jaar ook dokters te betrekken bij de stappenclash om zo nog meer
mensen te bereiken.
Annick neemt de feedback van de Welzijnsraad Kortenberg mee naar Logo.

3.

Logo-projecten
Annick stelt de projecten van Logo omtrent geestelijke gezondheidszorg voor. Er worden in Vlaanderen twee
problemen onderscheiden: Vlamingen praten niet graag over (hun) geestelijke gezondheid, en zoeken te laat
hulp.
Het project ‘Fit in je hoofd’ voorziet een 10-stappenplan waar elke stap vertaalt wordt in een concrete actie of
project, georganiseerd door de gemeente.
Er wordt gekeken of in Zoeklicht een extra pagina kan worden opgenomen met noodnummer voor
zelfmoordpreventie. Annick heeft de powerpoint-presentatie over de projecten ter beschikking en kan worden
aangevraagd.

4.

Mammobiel
De Mammobiel komt naar Kortenberg van 12 t.e.m. 19 oktober 2016 17 t.e.m. 26 oktober 2016 (correctie
op 07/06/2016). Deze zal opnieuw staan aan GC Colomba.
17 september 2016 is er opnieuw het Borstkankerscreening-ontbijt. De Raadzaal wordt hiervoor
vastgelegd. De uitnodiging wordt gemaakt door Logo en wordt door de gemeente verspreid bij de
gemeenteraadsleden en zoveel mogelijk relevant groepen. Er komt een limiet op het aantal deelnemers, ze
moeten zich vooraf inschrijven.

5.

Hartveilig: aankoop AED toestellen
Er komt één toestel in GC Colomba en één toestel aan het De Walsplein. Volgens cijfermateriaal zijn dit de
drukst bezochte plaatsen en daarom het interessantst om hier de toestellen de plaatsen. Dit gebeurde in
overleg met het Rode Kruis. Het AED-toestel wordt aangekocht in september. Dit kost ongeveer 2.300 euro
per toestel (inclusief buitenkast).
Om mee te stappen in het project, moet de gemeente aan enkele voorwaarden voldoen. Een van die
voorwaarden is dat 10% van alle gemeentepersoneel een AED-cursus moet volgen.
Vanaf half oktober gaat het Rode Kruis cursussen geven aan inwoners om AED te leren gebruiken. Deze
lessen moeten betaald worden door de Welzijnsraad of de gemeente om zo laagdrempeligheid te
bevorderen.
Informatie omtrent het toestel en project verschijnen in Zoeklicht van oktober.
Op de volgende Welzijnsraad wordt informatie meegebracht over het toestel en de juist kostprijs. Het is
eventueel interessant voor de Welzijnsraad om (in de toekomst) mee te investeren in een extra AEDtoestel.
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6.

Plantjesweekend
Twee vrijwilligers trekken dit jaar het Plantjesweekend. Jasmien vormt de tussenpersoon tussen de
vrijwilligers en de gemeente. De gemeente zal de plantjes stockeren, hier moet nog een ruimte voor
gezocht worden.

7.

Varia
Naar aanleiding van de opmerking om handreinigers te plaatsen in de bibliotheek, is het eventueel
interessant om een project te doen over hygiëne.
Drugs- en Alcoholpreventie organiseert een voorstelling met een spreker in verband met het thema
verslaving aan slaapmiddelen. Dit gaat door in GC Den Breughel in Haacht op donderdag 6 oktober om
19u. Dit is vooral relevant voor oudere leeftijdsgroepen. Drugs- en Alcoholpreventie vraag aan de
Welzijnsraad en andere relevant organisaties (o.a. seniorenraad) om mee te ondersteunen. Sofie stuurt het
promomateriaal door.

De volgende vergadering van de welzijnsraad gaat door op donderdag 8 september 2016 om 12u30 in zaal
Lechtal Administratief Centrum.

Verslag: Jasmien Jossart
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