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Algemene vergadering van de Welzijnsraad – 12u30 – 08 juni 2017
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Goedkeuring agenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Deelname enquête Chartergroep
Evaluatie rookstopcursus Sofie Fruyt
Organisatie lezing Dr. Colemont
Evaluatie opleiding AED toestellen
Plantjesweekend september 2017
Logo projecten
Ondersteuning mantelzorgers
Huisbezoek bij 90-plussers
Info knipperlichten
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1.

Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

2.

Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Deelname enquête Chartergroep
De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceren een grootschalige enquête bij alle inwoners van
de gemeente.
Het “Charter van Kortenberg’ zullen de meeste Kortenbergenaren wel kennen. Ter gelegenheid van de 700 ste
verjaardag van het oude charter heeft het gemeentebestuur in 2012 samen met de inwoners een nieuw
charter opgesteld.
Dit nieuwe charter legt een toekomstvisie vast waar het bestuur samen met zijn inwoners naartoe wil werken
op lange termijn, een echte “toekomst van Kortenberg”.
Deze toekomstvisie is onderverdeeld in 6 basisprincipes : solidariteit, samenleven, respect, een aangename
en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit.
Intussen is het charter al 5 jaar van kracht en dus wordt het tijd om te onderzoeken in welke mate we in de
goede richting evolueren. Het gemeentebestuur en de Charterstuurgroep kiezen ervoor om dit te
onderzoeken door een bevraging bij de bevolking, een grote enquête.
Iedere inwoner van Kortenberg mag – volledig anoniem – deelnemen. Om dit onderzoek te doen slagen, is
het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun eigen mening te kennen geven.
Het zou fijn zijn als u uw Kortenbergse vrienden, familie en kennissen zou warm maken om deel te nemen aan
deze enquête. Want hoe meer Kortenbergenaren meedoen, hoe beter we weten wat u allen denkt en vindt.
De enquête blijft vanaf 1 mei twee maanden lang online staan en wordt afgesloten op 30 juni 2017;
De resultaten worden in september 2017 voorgelegd aan de adviesraden van de gemeente Kortenberg. Zij
interpreteren ze en trekken er conclusies uit om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Alle
resultaten van deze bevraging en de adviezen worden tenslotte verzameld in een reeks aanbevelingen voor
het nieuwe gemeentebestuur dat van 2019 het roer van onze gemeente in handen zal krijgen.
Meer info over deze enquête, over wat er met de resultaten zal gebeuren, over de Charterstuurgroep en het
participatietraject van de gemeente Kortenberg vindt u op kortenberg.citizenlab.co of verkrijgt u na een mailtje
naar enquete@kortenberg.be. Op kortenberg.citizenlab.co kunt u vrijblijvend ook nog een bijkomende
suggestie plaatsen.
Waar en hoe kunt u deze bevraging invullen?
Kortenberg.citizenlab.co – digitaal
UitBalie in de bibliotheek, onthaal Administratief centrum, ontmoetingscentra en GC Colomba – papieren
versie.
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4.

Evaluatie rookstopcursus
De cursus is opgestart op 15 maart 2017.
-

10 personen zijn gestart in maart
8 personen hebben de bijeenkomsten bijgewoond
7 personen zijn effectief gestopt met roken

Een evaluatieformulier werd ingevuld door alle deelnemers.
Meer cursussen organiseren in de toekomst in samenwerking met Logo Oost-Brabant.
Deze cursussen moeten meer gepromoot worden :
- Jongeren motiveren
- Andere groepen (vb. sociale groepen)
- …

5.

Organisatie lezing Dr. Colemont
In de lezing nu “Geef darmkanker geen kans” geeft Dr. Luc Colemont tijdens zijn presentatie een antwoord op
volgende vragen :
-

Waarom darmkanker vroegtijdig opsporen?
Wanneer darmkanker vroegtijdig opsporen?
Bij wie darmkanker vroegtijdig opsporen?
Hoe darmkanker vroegtijdig opsporen?

Op deze en vele andere vragen geeft Dr. Colemont een duidelijk en helder antwoord in “mensentaal”. Een
boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen heeft : minder leed door
darmkanker, méér gezonde levensjaren!
De welzijnsraad zal deze lezing organiseren begin 2018.
De kostprijs van deze lezing bedraagt 375,00 euro.

6.

Evaluatie opleidingen AED toestellen
Opleiding reanimeren en defibrileren Hartveilig :
-

51 personen van het gemeentebestuur hebben deelgenomen aan de opleiding project hartveilig
74 inwoners hebben deelgenomen aan de opleiding project hartveilig

Voor volgende data kan nog ingeschreven worden via vorming@kortenberg.rodekruis.be of via 0476/57 02 93.
-

26 juni 2017
18 september 2017
22 november 2017
14 december 2017

De welzijnsraad betaald voor 2017 de 8 opleidingen voor de bevolking – prijs 150,00 euro/opleiding.
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7.

Plantjesweekend september 2017 op 15, 16 en 17 september 2017
Contactpersoon KOTK / Mireille Van Ransbeke (Vlaams-Brabant)
Myrna Decoster en Tonny Dierckx zijn de coördinatoren-vrijwilligers.
Kristien Goeminne is co-coördinator – schepen.
Vrijwilligers aantrekken door middel van flyers (adviesraden/scouts/chiro/sportverenigingen, …)
Er zal een tekst voor zoeklicht worden opgemaakt.
Materiaal/geldkistjes wordt door Michele besteld bij de uitleendienst.
Tonny Dierckx heeft reeds een mail doorgestuurd ivm de voorbereidingen van het plantjesweekend. Dank je
wel Tonny !

8.

Logo projecten
Project “ik drink slim”
4 basisscholen / 7 klasjes hebben opnieuw deelgenomen aan dit project.
Dit project gaat ook door in 2018.
Tournée minérale
Deze actie ging door in februari 2017, de resultaten :
- Grote deelname over heel België (geregistreerd 122.000 personen – 303 in Kortenberg)
- 80 % heeft gedurende deze maand geen druppel alcohol aangeraakt, 20 % af en toe
Thema alcohol beter bespreekbaar, deze actie wordt herhaald in 2018;
Alcohol en ouder worden (senioren adviesraad -> agendapunt).
Strijd tegen roken
Vlaanderen bindt de strijd aan tegen zwerfvuil met de zogenaamde peukentegels. Die komen op plaatsen
waar rokers zich vaak ophouden.
Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege is met de tabaksindustrie overeengekomen om de
peukentegel in heel Vlaanderen te introduceren om zo de strijd aan te gaan tegen de bijna 18.000 ton
zwerfafval langs onze wegen.
De tabaksindustrie financiert de installatie van in totaal zo’n duizend peukentegels in Vlaanderen. De lokale
besturen beslissen over de locaties. De tabaksindustrie wil op die manier haar steentje bijdragen aan het
voorkomen van zwerfafval. Het opruimen ervan kost de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks zo’n 60 miljoen
euro.
Joke Schauvliege wil wel nog afwachten hoe gereageerd wordt op de peukentegels, want ze mogen mensen
er niet toe aanzetten om afval op de grond te gooien. Maar wanneer de peukentegels hun nut hebben
bewezen, wil de minister er nog veel meer laten installeren.
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Ovam, onze Openbare Afval Maatschappij, stelde vast dat sigarettenpeuken verantwoordelijk zijn voor zowat
de helft van ons zwerfafval. Niet alle rokers hebben de discipline om hun peuken in een minuscuul, draagbaar
en onontvlambaar afvalbakje op te bergen. Net zomin als alle baasjes van honden de goede gewoonte
hebben om de hondenpoep met een plastiek zakje op te rapen. Zo’n mentaliteitswijziging, daar gaat jaren
over heen.
Het gaat niet alleen om de peuk op zich. De laatste eindjes van de sigaret, die vaak onbewust op straat of op
het strand belanden, bevatten kankerverwekkende stoffen, pesticiden en nicotine. Als alle miljard rokers op
deze aardbol ettelijke malen per dag hun peuk in de vrije natuur blijven gooien, zitten we met een gigantisch
omgevings- en natuurprobleem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat milieu activisten of organisaties en
overheden, bevoegd voor omgeving en natuur, hier oplossingen willen zoeken.
In het verleden heeft de tabaksindustrie de verantwoordelijkheid voor het sigaretten afvalprobleem steevast
doorgeschoven naar de rokers. Er zijn argumenten om de tabaksindustrie zelf te laten betalen voor het afvalprobleem.
Nieuwe collega Jan Vrijens
Jan Vrijens is medisch milieukundige en zal vanaf heden aanwezig zijn op de welzijnsraad ipv Annick
Hirschbock.
Nieuw warmteplan van de Vlaamse Overheid. De campagnewebsite is www.warmedagen.be.
De zomer is fantastisch. Het is een tijd van heerlijk genieten van een terrasje op zonovergoten dagen of
lekker buiten spelen met de kinderen. Maar dat warme heeft soms ook minder prettige gevolgen. De meeste
mensen lopen gelukkig geen risico als ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is zeker de
boodschap. Want jaarlijks sterven er nog honderden mensen aan de gevolgen van de warmte. Vaak gaat het
om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. En daar wil de Vlaamse overheid met het initiatief Warme
Dagen iets aan doen. En jij kan helpen!
- Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of denk je dat er mensen van die kwetsbare groep in je straat
wonen? Of ze zich goed voelen en voldoende drinken.
- Ga jij om met baby’s of jonge kinderen? Zorg er dan voor dat ze voldoende drinken en laat ze NOOIT
achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).
Extreme warmte kan gevaarlijk zijn. Tips vind je op volgende link Ga dan op warme dagen eens kijken
Opgelet voor teken!
Er zijn meer dan 2 tot 3 keer zoveel teken in ons land als 10 jaar geleden. Door de groei van de
tekenpopulatie wordt de kans dat we besmet worden met de ziekte van Lyme ook groter. Dat betekent dat we
meer dan ooit op ons hoede moeten zijn als we naar bosrijke gebieden trekken.
Een teek op zich is vrij onschuldig, ware het niet dat ze de ziekte van Lyme veroorzaakt.
http://stopdeteek.be/.

9.

Ondersteuning mantelzorgers
Op vrijdag 23 juni organiseert het dienstencentrum een infonamiddag : mantelzorger, zorg ook voor uzelf.
Mantelzorg is op regelmatige basis zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft. Tijdens deze
infonamiddag komen allerhande tips aan bod, zoals hulp van anderen aanvaarden, grenzen durven stellen en
tijd voor uzelf maken zonder u daarover schuldig te voelen.
Deze infonamiddag gaat door op vrijdag 23 juni van 14 tot 16u. Inschrijven voor 20 juni. Deze infonamiddag
is gratis.
Meer info : Geert Gevers 0491 996 224 of Chris Van Opstal 0491 996 226 of via
dienstencentrum@kortenberg.be.
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10. Huisbezoek bij 90-plussers
Buren voor buren wenst de 90-plussers een gelukkige verjaardag.
Ter gelegenheid daarvan krijgt de 90 plusser een bezoekje samen met een kleine attentie van een vrijwilliger.
De vrijwilliger zal met de 90-plusser een kleine vragenlijst overlopen om na te gaan of ze zich nog goed zelf
kunnen behelpen of dat ze op één of andere manier een beetje hulp willen inroepen.

11. Info knipperlichten
Voorstelling door Sophie van mogelijke knipperlichten.
- Huisbezoeken organiseren naar aanleiding van een overlijden
- Huisbezoeken naar aanleiding van het wegblijven uit het dienstencentrum
- Huisbezoeken aan de bezoekers van NOAH
- Woonwijzer
- Wijkagent
- Huisbezoeken 80 plusser
- Huisbezoeken 75-jarigen
- Enz …
Varia
-

Wachtdienst huisartsen Leuven – klachten over bereikbaarheid
Ziekenwagen St Luc Woluwe – advies gemeente – wat met de taal

Volgende data voor de welzijnsraad werden vastgelegd, we starten om 12.30u in Berkenhof
7 september
7 december

Verslag : Michele Geets
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