Gemeentelijke Welzijnsraad Opwijk
P/A Kloosterstraat 10 – 1745 Opwijk
Tel: 052 / 36 90 17
e-mail: karen.lauwers@ocmw-opwijk.be

_____________________________________________________________________________
ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSRAAD 14 september 2017
Aanwezig: Annelies De Pauw (liberale vrouwen & raadslid & mama van kind met een
beperking), Christoph De Smedt (schooldirecteur), Patrick De Smedt (voorzitter OCMW), Lieve
Delgouffe (hopperank), Marcel Hermans (CM), Karen Lauwers (welzijn), Fabienne Minner (logo
zenneland), Denise Moens (vrijwilliger), Yvette Notredame (mama van kind met beperking &
ACV), , Willy Van Mol (afgevaardigde seniorenraad, milieuraad en sportraad), Frans Vermeir
(ACV) en Rita Vranken (vrijwilliger palliatieve afdeling), Bart De Roover (De Wereld Van Indra)
en Els Van Gucht (liberale mutualiteit), François Vunckx (voorzitter welzijnsraad)
Verontschuldigd: Tom Bosman (socialistische mut. & raadslid), Vincent De Pauw (),Joke Longin,
Tim Uyttersprot (De Wereld Van Indra), Lutgard Van der Borght (CM, ziekenzorg,
gemeenteraadslid), Michael Van Nuffel (Witgele kruis) Freddy Vercauteren (afgevaardigde
seniorenraad, okra en sportraad), Nancy De Leu (Zonnelied), Vivianne Thomas (Diensthoofd
sociale zaken), Els Van Buggenhout (mama van kind met beperking & raadslid).

De voorzitter vertelt dat Tim Uyttersprot (als vertegenwoordiger De Wereld Van Indra) Inge
Colen of Bart De Roover hem zullen opvolgen, omdat hij een stap achteruit zet in De Wereld
Van Indra.

1) Drugs en alcoholbeleid, toelichting project DnA door Karel Lesy (10’)
Hij licht het project toe via een PowerPointvoorstelling, zie bijlage I.
Karel licht toe dat het drug- en Alcoholgebruik een onderschat probleem is en
dat we hier samen in actie moeten schieten. Doordat er verschillende signalen
kwamen van verschillende hulpverleners is er een lokaal overlegplatform
opgestart ‘DnA’. We hebben al enkele infomomenten georganiseerd en gaan
binnenkort ook een uitleenbare alcoholtester aankopen, dat men bijvoorbeeld
kan gebruiken op fuiven of een eetfestijn.
Voor verdere informatie van deze toelichting verwijzen we naar de PowerPoint.

2) Verslag algemene vergadering 19 juni 2017
Aanwezigheid van Frans Vermeir staat niet in het verslag.

3) Kasverslag
Er staat 1.652,01 euro op de rekening van de welzijnsraad.

4) Goedkeuring begroting 2018 (zie bijlage II)
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De voorzitter overloopt de wijzigingen die voorop werden gesteld in het
dagelijks bestuur van de welzijnsraad. De vergadering keurt eenparig het
voorstel van het begrotingsontwerp voor de opvolging van de sociale zaken in
de gemeentelijke begroting goed.
5) Werkgroep Gewoon … andersvaliden
Op maandag 4 september is de werkgroep samen geweest. Ineke (jeugddienst) en Nathalie
(Nijdrop) waren ook aanwezig voor concrete afspreken over café Zetta en de Kinder en
Jeugddag. Onze volgende vergadering is op 17 oktober, eventueel in Nijdrop, Karen vraagt dit
na.

a. Café Zetta stand van zaken
De flyer is af en verschijnt in de volgende Opwijk Info. We wensen dit ook verder
bekend te maken via een algemeen persbericht en FaceBook en vragen dat jullie
mee de folders gericht gaan verspreiden.
Christoph De Smedt en Vincent De Pauw gaan reclame maken op FaceBook.
De helpers op de volgende cafémomenten zijn:
25/10: Denise Moens, Freddy Wouters en de medewerkers van Zonnelied (3).
29/11: Denise Moens, Freddy Wouters en Lieve Delgouffe, Annelies De Pauw en
Els van Gucht
27/12: Denise Moens, Freddy Wouters en Karen, François en (back-up: Tom
Bosman en Frans Vermeir). We stellen voor dat we twee personen inzetten op
de vloer om de mensen te ontvangen en individuen te matchen met andere
aanwezigen of er zelf bij te zijn. Een persoon achter de toog is voldoende en de
andere twee personen zijn verantwoordelijk voor het eten. Het aanwezige team
kuist samen op.
Concreet:
- De animatie op 25/10 bestaat uit enkele volksspelen, we leggen een spel
kaarten en mikado op elke tafel (krijgen ze mee naar huis) mikado kan de
gemeente aanleveren – mogen we kaartspelen aankopen met het budget
van de welzijnsraad? Er is nog een ruimte naast het café en daar zetten we
nog enkele andere spelletjes zoals de 4 op een rij en een sjoelebak. Het eten
zal bestaan uit een hamburger/hotdog (op is op!) Karen verzorgt de
bestellingen.
- De animatie op 29/11 zal bestaan uit een workshop dans (we hopen drums
alive te strikken en de fuifzaal te gebruiken van de Nijdrop). Dit brengt ook
een kostprijs met zich mee (250 euro).
b. Kinder en Jeugd dag
Ineke laat weten dat het event door zal gaan in het park van Hof ten Hemelrijk.
We hebben haar een lijst bezorgt voor tips voor toegankelijke evenementen voor
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personen met een beperking en Ineke en Nathalie trachten zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan deze eisen.
c. Checklist toegankelijk evenement wordt verfijnt en op de volgende adviesraad
voorgesteld, met als doel dat we kunnen adviseren aan de gemeente/OCMW
om deze lijst goed te keuren en een keer te bezorgen aan alle erkende
verenigingen in Opwijk.
d. Eerder aangebracht door gemeenteraadslid Lutgard Van der Borght, het punt
wordt nu toegelicht door Yvette Notredame : “Interventies voor incontinentie”.
De welzijnsraad geeft een gefundeerd advies (zie bijlage III)

5-bis) : ‘ik zie u zitten’: activiteit bepalen met de welzijnsraad
Er is een hele waaier van activiteiten die een vereniging of instantie kan organiseren in
kader van ‘ik zie u zitten’. Binnen de Welzijnsraad worden er acties aangemoedigd rond
verschillende zaken die te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg.
Bijvoorbeeld de infoavond rond depressie en de oprichting van de zelfhulpgroep rond
zelfdoding, daarom stellen we een van de onderstaande activiteiten voor:
1) Een gespreksavond met een ervaringsdeskundige, dit kan iemand zijn die een
zelfmoordpoging heeft ondernomen en zijn verhaal brengt of een nabestaande. De
gespreksavond sluit af met tips over hoe je bij de juiste hulpverlening geraakt. Het
duurt twee uur en de kostprijs is 300 euro.
2) Er is de workshop/lezing ‘durf te vertrouwen’ van Frank Goetghebeur. Hij legt de
link tussen de snelle veranderende maatschappij en de uitdagingen waarmee veel
mensen tegenwoordig te kampen hebben. Hij geeft ook enkele mogelijke
oplossingen mee. Het vergt vertrouwen in het leven en de krachten in jezelf. Het
duurt twee uur en kost 150 euro.
3) Workshops (5-tal) ‘de moed van imperfectie’: psychotherapeute Ann Van Hecke
biedt deze workshop aan voor volwassenen en richt zich naar mensen die vaak
bezorgd zijn om wat anderen van hun denken, mensen die de neiging hebben om
alles erg goed te willen doen? Mensen bij wie dit ten koste gaat van plezier en rust
in het leven? Het is een reeks van vijf avonden van 2,5 uur, met als totale kostprijs
625 voor 5 tot 10 deelnemers.
(verplaatsingskosten moeten er nog worden bijgeteld)
De algemene vergadering kiest voor: 2 en 3. Karen maakt hiervoor de verdere
afspraken. We stellen voor om een beperkte bijdrage te vragen voor de workshop
met 5 sessies (6 euro per sessie?).
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Voor de deelnemende organisaties vindt er op maandagavond 20 november (19u tot
22u) een workshop plaats om een eigen stoel te maken, die men kan etaleren wanneer
zijn activiteit plaats vindt. Wie wenst er deel te nemen vanuit de welzijnsraad? We zijn
op zoek naar drie leden die creatief aan de slag willen gaan. Christoph De Smedt en
Yvette Notredame stellen zich als mogelijke kandidaten.
Rita Vranken vertelt dat ze met Femma ook een activiteit willen vastleggen voor ‘Ik zie
u zitten’, ze dachten aan een theatervoorstelling ‘Verdrongen’ gebracht door twee
theatergezelschappen (De Tartaren en de Dunne Vellekes) waarbij de mensen op het
podium ook mensen zijn in (of met een verleden in) kansarmoede. Ze hebben hiervoor
ook extra ondersteuning gevraagd van de gemeente.

6) Betere kennismaking partners welzijnsraad
Lieve Delgouffe zal op de volgende algemene vergadering haar dienst
voorstellen: Begeleid Wonen Hopperank.

7) Bord zorgcampus 15 minuten parkeren
De directeur van de zorgcampus geeft aan dat hij dit zal bespreken met André
van de dienst infrastructuur. Hij gaat na wat wettelijk mogelijk is. Bijvoorbeeld
om te weten of de toegangsweg en rotonde openbare weg is of een privéweg.
De hele campus is ook aangelegd door VMSW (die instond voor de subsidiëring)
dus ook daar gaat hij navragen of er wijzigingen mogen worden aangebracht
zonder hun goedkeuring.
De directeur stelt dat er nu geen verkeersborden of gele lijnen staan, wat zou
betekenen dat je momenteel wel mag parkeren en stilstaan. De affiches zijn
bedoeld om de rotonde vrij te houden en zijn belangrijk voor een goede toegang
voor vb. hulpdiensten, maar dit is natuurlijk niet echt afdwingbaar. Het meest
belangrijke is dat een brandweerwagen een voldoende grote draaicirkel moet
hebben. Daarom twijfelt de directeur of er een parkeerplaats kan gecreëerd
worden aan de ingang zonder dat deze draaicirkel in het gedrang komt.

8) Mededelingen vanwege
- afgevaardigden van gemeentelijke en provinciale adviesraden
- verenigingen
- gemeentebestuur:
a. ’t Schriftuur: toekenning werkingstoelage 500 euro/jaar
b. Sportdienst – SNS Sport Na School voor +12 jarigen (=nieuw project bewegen na de schooluren – coördinatie door Sport Vlaanderen) 30 euro
voor 12 weken of 45 euro voor 24 weken.
c. Herinnering aan:
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Blind Geheugen: dinsdag 19/09 om 19u30
Nu ben ik het zat: woensdag 18/10 om 19u30

-

OCMW
a. Herinnering aan het project Krasse buurt in het weekend van 6-7-8 oktober
deelname via denhopstaak@ocmw-opwijk.be.
b. Prijzenverschil ligbad: er was van enkelen onder jullie de vraag naar
gelijkschakeling voor bewoners van de serviceflat en externen. Men vraagt
of het tarief voor externen kan worden gelijkgeschakeld naar het tarief van
de bewoners, concreet van 6 euro naar 3 euro. De voorzitter vertelt dat
deze dienstverlening nu bijna 6 maanden geleden werd opgestart, alles
wordt in oktober geëvalueerd en deze bedenking werd bezorgd aan de
directeur.
c. Het Zorgbedrijf zal op de volgende algemene vergadering worden toegelicht
door de directeur Geert Geeroms ende voorzitter van het OCMW Patrick De
Smedt.

De volgende algemene vergadering zal niet doorgaan op 27/11 maar op 4/12 om 19u30.

François Vunckx,
voorzitter
gemeente

Vincent De Pauw
secretaris

Karen Lauwers
ondersteuner
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