GEMEENTELIJKE WELZIJNSRAAD – KORTENBERG
Verslag vergadering

13.06.2019

Aanwezig
Claeys Jeanine
De Coster Marie-Jeanne
De Coster Raymonde
De Coster Myrna/Dierckx Tony
Hisette Nina
Moons Wim
Van Overmeire Hendrika
Verbeyst Steven
Verloy Rita
Vrijens Jan

Penningmeester
Seniorenraad
Geïnteresseerde burger
Studente die LOGO volgt
Voorzitter OCMW
Huisarts
Voorzitter Welzijnsraad
Geïnteresseerde burger
LOGO Oost-Brabant

Verontschuldigd
De Bel Petra
Fruyt Sofie
Gevers Geert
Van de Casteele Ann
Vandeven Lia
Vanaudenhaegen Nathalie

Ons
Drug- en alcoholpreventie
Geïnteresseerde burger
Apotheker
OCMW Vast bureau
Familiehulp

Afwezig
Devriese Wis
Moerenhout Wilfried
Trappeniers Willy
Van Boven Louiza
Van Hamme Gerda
Van Heffen Monik

Geïnteresseerde burger
Rode Kruis Kortenberg
Gemeenteraadslid – Politieraadslid
Ziekenzorg
Kind en preventie

Algemene vergadering van de Welzijnsraad – 19u30 – 13 juni 2019

Agendapunten :
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering + agenda
2) Aanvraag advies erkenning nieuwe vereniging: Acunar - https://acunar.be/
3) Lidmaatschap niet-actieve leden stopzetten
4) Afsprakennota en wijziging statuten Welzijnsraad
5) Toekomst Welzijnsraad:
 Visie omtrent het geven van adviezen
 Voorstel: Campagne Rode Neuzen
 Initiatieven voor de komende jaren (bv. bankenwandeling,….)
6) Charter “Gezonde gemeente”: voorstel moment ter ondertekening
7) Monoloog ‘Va is koning’
8) Plantjesweek
9) Verhuis Noah
10) Logo-projecten

1.

Goedkeuring vorig verslag
De agenda wordt goedgekeurd.

2.

Aanvraag advies erkenning nieuwe vereniging Acunar
De Welzijnsraad adviseert om een voorlopige erkenning toe te kennen.

3.

Lidmaatschap niet-actieve leden stopzetten
Vraag tot lidmaatschap Welzijnsraad
Rita Verloy
Marie-Jeanne De Coster
Unaniem goedgekeurd
Voorstel stopzetten lidmaatschap leden die nog nooit gekomen zijn
Magda Noppe
Willy Trappeniers
Louiza Van Boven
Gerda Van Hamme
Monnik Van Heffen
Claire Delno
Unaniem goedgekeurd

4.

Afsprakennota en wijziging statuten Welzijnsraad
Aangepaste huishoudelijke reglementen en statuten van alle raden dienen ingeleverd te worden
bij de ambtenaar op te laatste 15/07/2019
De voorgestelde wijzigingen aan de statuten en huishoudelijk reglement werden unaniem
goedgekeurd.

5.

Toekomst Welzijnsraad
- Visie omtrent het geven van adviezen
- Voorstel: Campagne Rode Neuzen
- Initiatieven voor de komende jaren (bv. Bankenwandeling, ….)

6.

Charter ‘Gezonde gemeente’ voorstel moment ter ondertekening
Welzijnsraad geeft advies door aan gemeentebestuur dat ze hiermee kunnen instemmen.
Steven Verbeyst, Jan Vrijens en Tony Dierckx nemen samen op wanneer dit charter kan worden
getekend..

7.

Monoloog ‘Va is koning’
Het dienstencentum heeft volgende monoloog besteld: “Va is koning”
Locatie: GC Colomba
Datum: maandag 16 september 2019
Uren: 14 u. tot = 2x 45 minuten

monoloog "Va is Koning" Uit de vele reacties (reeds meer dan 300 voorstellingen!) is
gebleken hoe hartverwarmend de monoloog het thema "dementie" benadert.
"Va is Koning" zou een absolute aanrader zijn, herkenbaar, maar tevens erg confronterend.
Het zou een must voor eenieder zijn (familielid, mantelzorger, vrijwilliger, zorgkundige,
verpleegkundige , arts) met een warme zorg voor onze ouderen.
De monoloog duurt 2 x 45' en geeft een heel bijzondere inkijk in het leven van een persoon
met dementie en de ziekte van Alzheimer.
Hij is tevens als bijzonder vormingsmoment beschikbaar. Doel: Maak dementie
bespreekbaar, ook in uw gemeente.

Dementie is een thema dat veel mensen aangaat
1 van de belangrijke pijlers Welzijnsraad = thema dementie
De welzijnsraad staat achter de organisatie van deze monoloog.
Welzijnsraad stelt voor om ook een nabespreking te organiseren na de monoloog “va is koning”

8.

Plantjesweek

Het Plantjesweekend is echt een vaste waarde. Tijdens het derde weekend van september vind je de
azalea's van Kom op tegen Kanker overal waar veel mensen komen en kun je ze bij een van de
duizenden vrijwilligers kopen voor zeven euro. In 2018 kregen 332.510 plantjes een nieuwe eigenaar.
De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker
en hun naasten.
Welzijnsraad geeft advies door aan gemeentebestuur voor ondersteuning te geven aan dit project.

9.

Verhuis NOAH

Het dagverblijf NOAH is verhuisd naar Zonnelaan 5 – 3070 Kortenberg in het eerste weekend van
juni.
10. Logo Projecten
Ondertekenen charter gezonde gemeente
Het gemeentebestuur staat dicht bij de burgers, en is daarmee goed geplaatst om een belangrijke rol
te spelen in het stimuleren van een gezonde levensstijl en het creëren van een gezonde omgeving.
Het project Gezonde Gemeente heeft tot doel de gemeente te ondersteunen om stapsgewijs te komen
tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke
gezondheidskansen en dit lokale beleid eenvormig te communiceren. Afgelopen legislatuur (20132018) hebben 275 Vlaamse lokale besturen en 1 Brussels lokaal bestuur met dit project gewerkt. Ook
Kortenberg deed mee.
Welzijnsraad geeft advies door aan gemeentebestuur dat ze hiermee kunnen instemmen.

Bewegen op verwijzing (BOV):
‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV) is een beweeg- en welzijnsproject waarbij een huisarts patiënten het
advies geeft om minder lang stil te zitten en meer te bewegen. Het is een project van de Vlaamse
Overheid.
Huisartsen kunnen patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorsturen naar een Bewegen op
Verwijzing-coach. De coach stelt een beweegplan op, motiveert en volgt deelnemers op om dagelijks
te bewegen. Het doel is deelnemers na maximum 6 maanden zelfstandig verder te laten bewegen en
te laten instromen naar het laagdrempelig lokaal sportaanbod.
Bewegen op Verwijzing werd reeds geïnitieerd in de zorgregio Leuven.
Welzijnsraad geeft advies door aan gemeentebestuur dat ze hiermee kunnen instemmen.

Project Beweegroutes
Het idee van de beweegroute is ontstaan vanuit het project Bewegen op Verwijzing. Om het
laagdrempelig beweegaanbod te verhogen werd een route met een 10 tot 20-tal eenvoudige
oefeningen (1 oefening of 3 met moeilijkheidsgraad) uitgewerkt in de publieke ruimte, gebruik makend
van het straatmeubilair. De beweegroute draagt bij tot de fitheidsaanbeveling beweging en
valpreventie, gekaderd binnen een ruimere beweegaanpak. Een beweegroute is er voor jong en oud.
Welzijnsraad geeft advies door aan gemeentebestuur dat ze hiermee kunnen instemmen.
Tekencampagne
Vanaf maart zullen mensen zich meer in de natuur begeven, maar ook de teek zelf is actiever. De
kans om gebeten te worden is dus groter. Zoals elk jaar is het daarom belangrijk om inwoners hiervan
bewust te maken en enkele éénvoudige adviezen mee te geven. Zo kan de Ziekte van Lyme
vermeden worden.
Welzijnsraad geeft advies door aan gemeentebestuur dat ze hiermee kunnen instemmen.

11. Punten voor de volgende vergadering
o
o
o
o
o

Samana VZW (chronisch zieken en mantelzorgers)
Toetreding nieuwe leden:
 Rudi Mercalis, rudimarcelis@hotmail.com
 Christine Wynants, christine.wynants@hotmail.com
Oprichting eerste lijns-zones
Rode neuzen
Warmste kerstmarkt

Data volgende vergaderingen:
- Donderdag 5 september om 19:30
- Donderdag 12 december om 19:30
Plaats: in de ontmoetingsruimte Dienstencentrum, Beekstraat 25 te Kortenberg
Verslag : Roeland Maes

