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Verslaggeving
1. Verslag vorige vergadering
Conform de afsprakennota wordt het verslag opgestuurd na de vergadering en wanneer er
binnen de week geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het verslag als goedgekeurd
beschouwd. Er werden geen opmerkingen ontvangen.
Het verslag van de vergadering van 18/03/2021 is goedgekeurd.
2. Voorstelling Liesbeth Leemans
Sinds 1 september is Liesbeth aan de slag als Celhoofd Welzijnsprojectwerking. Huis van het
Kind, Armoedebestrijding, Gezondheid & Preventie en Vrijwilligerswerking behoren tot haar
domein. Er loopt op dit moment ook een vacature voor een buurtwerker, die bij het
Welzijnsprojectteam zal aansluiten.
3. Voorstelling Hanne Schuermans (Participatie ambtenaar)
Hanne is sinds oktober 2020 participatieambtenaar in de gemeente Kortenberg. Ze licht de
plannen en het regelement toe, die op het College van 15 september werd goedgekeurd. Heb
je vragen voor Hanne, dan kan je mailen naar participatie@kortenberg.be.
Aan de Welzijnsraad wordt gevraagd om tegen 8 november advies uit te brengen over de
reglementen burgerparticipatie en het subsidie regelement burgerinitiatieven. Na ontvangst
van de officiële uitnodiging mogen de leden van de Welzijnsraad hun opmerkingen mailen
naar de voorzitter, die een algemeen advies zal uitbrengen.
Het reglement burgerparticipatie betreft een reglement dat in het algemeen vorm geeft
aan het participatiebeleid van de gemeente en dat de verschillende instrumenten voor de
betrokkenheid van burgers bij het beleid op één plaats samenbrengt.
Een aantal instrumenten bestaan al langer of zijn elders wettelijk verankerd. Het gaat om:
het charter van Kortenberg, de werking van de adviesraden, het vragenuurtje
(gemeenteraad), verzoekschriften en de gemeentelijke volksraadpleging.
De klachtenprocedure wordt nu ook binnen dit reglement burgerparticipatie opgenomen,
daar waar het vroeger een apart reglement betrof. Klachtenbehandeling is een verplichting
opgelegd via het decreet over het lokaal bestuur en wordt daar vermeld bij titel 6
‘Participatie van de burger’, waardoor dit een logische plaats was. Er werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de tot nu toe aparte klachtenreglementen van de gemeente

 r:\algemeen\postbus_personeel\bart ve\communicatie\documenten en
bijlagen\2021\20210916_verslag_welzijnsraad.doc

2

en het welzijnshuis samen te voegen en te stroomlijnen. Ook wordt de taak van de Vlaamse
ombudsman toegevoegd.
Het onderdeel ‘participatietrajecten op maat’ is nieuw. Als voorwaarden worden de
noodzakelijke en gewenste doelstellingen opgesomd waaraan mogelijke trajecten worden
afgetoetst. Als randvoorwaarden worden vernoemd: de inspanning door het bestuur om
actief en transparant te communiceren, zowel algemeen over het beleid als per traject
specifiek; en de inspanning om burgers op een inclusieve manier te betrekken. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen trajecten die op initiatief van het bestuur worden opgestart, en
trajecten die het initiatief van de burger zijn. Voor de initiatieven vanuit de burger wordt ter
ondersteuning het aparte subsidiereglement buurtinitiatieven opgemaakt.
Het subsidiereglement buurtinitiatieven wil buurtinitiatieven versterken door
buurtgebonden initiatieven en acties te stimuleren die zorgen voor meer samenhang binnen
buurten en de leefomgeving en die het samenleven in de buurt duurzaam verbeteren. Ook
hier wordt een onderscheid gemaakt tussen initiatieven die volledig van de burger zelf
komen, en burgers die ingaan op een aanbod van de gemeente, met name om te beginnen
het buurtgroen, zitbanken en boekenruilkasten. Er worden algemene voorwaarden
geformuleerd die altijd gelden, waar het initiatief ook ligt.
Voor buurten die een eigen initiatief willen uitwerken, wordt er op budget van participatie
€7.000 voorzien, met een maximum van €1.000 per aanvraag.
Voor het aanbod (dat jaarlijks kan veranderen) vanuit de gemeente is het budget als volgt:
- Boekenruilkasten: € 4.000 op budget van de Bib; € 300 (voor personalisatie) op
budget van participatie
- Buurtgroen: € 500 op budget van participatie
- Zitbanken € 5.000 op budget participatie (gedeeltelijk via verschuiving van budget
voor zitbanken van UD)
Burgers moeten telkens een aanvraag indienen via een webformulier, en dienen achteraf
bewijs is voor het verkrijgen van de subsidie.

4. Mentaal welzijn: 10- daagse van de geestelijke gezondheid
De 10-daagse van de geestelijke gezondheid loopt van 1 tot 10 oktober. Binnen onze
gemeente werken we deze acties uit:
1. Babbelwandelingen vanaf 10 oktober: deze wandelingen worden begeleid door de
nieuwe bewegingscoach Nastassia Wijnants. Bedoeling is dat dit initiatief nadien
door de burgers wordt verdergezet. Bekendmaking volgt via het Infoblad van
oktober en op social media. We nodigen Nastassia uit voor de volgende
Welzijnsraad.
2. Babbelbanken: deze banken nodigen (via een bankhanger met de suggestie voor
een gespreksonderwerp) uit tot een babbel. De actie zal bekend gemaakt worden in
het Infoblad van november, als één van de tips om troost te vinden in donkere
dagen. De bankhangers zullen door de dames van Ferm bevestigd worden aan
banken aan kerken, begraafplaatsen en ontmoetingsplekken. Op het Troostpad
zouden er pijlen en borden verdwenen zijn. Wis zal dit doorgeven aan Marliese.
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De gaten in de nieuwe borden werden ook groter gemaakt zodat er bredere en
stevigere snelbinders kunnen gebruikt worden.
Spreuken op ramen (actie die verschoven is van 2020 naar 2021): raamstiften
beschikbaar bij Liesbeth (graag #samenveerkrachtig vermelden)
Raamstickers: meegegeven aan Rika voor huisartskabinetten en Wim
Workshop Geluksdriehoek op vrijdag 1 oktober
Gratis inspiratiebox voor scholen: box met brochures, inspiratiegids en ander
materiaal om aan de slag te gaan. Dit is ook een extra bekendmaking van Warme
William, de mascotte om het gesprek aan te gaan rond mentaal welzijn.

5. Beweging: 10.000 stappen
De campagne ‘10 000 stappen: elke stap telt’ is een meerjarenplan richting beweegvriendelijke
buurten dat past in het engagement ‘gezonde gemeente’. In het najaar van 2021 zullen er
signalisaties in het straatbeeld komen die mensen aansporen om meer te stappen.
1. Plaatsing van signalisatie tegen eind oktober: wegwijzers in 4 deelgemeentes
(parkings in de buurt naar de scholen), stickers op straatborden, borden aan
wandelpanden (Troostpad + Bewegingsroute) en borden aan sportvelden.
2. Nog te plannen: extra wandelingen, aanbrengen grondstickers via mal
3. Vlaams persbericht op 24/10
In 2022 zal de focus op meer beweegroutes liggen.
We bekijken ook hoe we een kindvriendelijke versie (aantal kinderstapjes) van de wegwijzers
kunnen maken.
6. Plantjesweekend
Tonny licht toe hoe het plantjesweekend in Kortenberg sinds 2015 uitgegroeid is tot het grootste
initiatief in Vlaams-Brabant. Ondertussen helpen de vrijwilligers uit Kortenberg met de opstart
in andere gemeenten zoals Steenokkerzeel. Dit jaar zal er ook verkocht worden in SPAR
Winksele en Goesting in Erps-Kwerps, op zondag ochtend. In NOAH Zonnelaan werden 300
plantjes verkocht. Bij afhaling op 17 september wordt er koffie en cake voorzien. Tonny kan
ondertussen rekenen op een team van 42 vrijwilligers, die niet allen plantjes verkopen maar ook
een luisterend oor bieden. Foto’s zijn welkom voor Infoblad. Luisterend oor.
Alvast heel erg bedankt voor je inzet, Tonny!
7. Sociale Kerstmarkt
Er werd een save the date aan de vorige standhouders gestuurd waarop 2 reacties kwamen. In
het Infoblad van oktober verschijnt een actieve oproep. De stuurgroep wordt eind september
samengesteld door Judy Volkaert.
Liesbeth stuurt een doodle om een datum te prikken voor de werkgroep rond de stand van de
Welzijnsraad. Dit jaar zullen er slechts 2 standen per tent staan, zodat er meer plaats is. De
standen zullen ook in dezelfde richting staan zodat iedereen evenveel zichtbaarheid heeft.
8. Varia
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Griepvaccinatie

Griepvaccinatie wordt onder de aandacht gebracht in het Infoblad, op het digitaal infobord en
via flyers voor burgers en hulpverleners.
Bedanking erkende Kortenbergse verenigingen en adviesraden

Uitnodiging: zondag 26 september (12u – 14u) in het Park van de Oude Abdij, hapje en drankje.
Per vereniging kunnen er maximaal zes bestuursleden deelnemen. Inschrijven is verplicht en
kan via vrijetijdsbalie@kortenberg.be.
Generatie Rookvrij

Op donderdag 7 oktober zal de Dienst Omgeving op de markt zakasbakjes en
hondenpoepzakjes uitdelen aan rokers en hondenbaasjes, en dit in kader van de week van de
handhaving. Welzijnsprojectwerking werd uitgenodigd om informatie te verstrekken rond
rookstopbegeleiding. Aangezien er pas in januari 2022 een cursus start, willen we op dit
moment liever communiceren over de doelstellingen van Generatie Rookvrij. LOGO zorgt
voor flyers.
Groepsaankoop CO2 meters via LOGO

LOGO biedt 220 kwalitatieve CO2-meters (ATAL ENV-MB450NV) aan tegen een goede
prijs.
Kader:
In klaslokalen, kinderopvang of woonzorgcentra zitten kinderen of ouderen met velen samen
en is CO2 in de binnenlucht een goede indicator voor de luchtverversing. CO2 kan je
gemakkelijk meten met een CO2-meter. Hoe hoger de CO2--concentratie, hoe slechter de
luchtverversing. Hou je de CO2-concentratie in een ruimte onder de 900 ppm, dan heb je
goede luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de
binnenlucht.
Voor wie?
Scholen, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven en woonzorgcentra kunnen intekenen op
de groepsaankoop. Bestellen kan via volgend bestelformulier.
Kostprijs:
De prijs van de ATAL ENV450MBNV CO2-meter in de groepsaankoop bedraagt €129 (excl.
BTW), inclusief verzendingskosten en bijhorende adapter.
Opgelet:
 Organisaties kunnen maximaal 5 toestellen aankopen per juridische entiteit.
 Wil je meer toestellen dan dit maximaal aantal? Geef dit dan aan in het
bestelformulier. Afhankelijk van de vraag in de regio, bekijken we of we tegemoet
kunnen komen aan dit extra aantal.


De leveringstermijn kan oplopen tot een maand. De levering gebeurt rechtstreeks door
ATAL B.V.

Nog vragen?
jan@logo-oostbrabant.be of telefonisch op 016 89 06 05 (contactpersoon: Jan Vrijens).
Start to walk
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Was initieel voorzien in april-mei 2021 maar werd geannuleerd door de organisatie. Nieuwe
opstart is voorzien in oktober en is terug te vinden in UitinVlaanderen.

Planning 2022

Tijdens de volgende vergaderingen bekijken we met welke thema’s we in 2022 willen werken.
Denk hier gerust al over na.
9. Data vergaderingen Welzijnsraad 2021
De vergaderingen voor 2021 zijn op 18/03, 16/09 en 2/12/2021, telkens om 19u.

Verslag : Liesbeth Leemans
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