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Opwijk, 7/02/2017
Betreft:

Gemeentelijke Welzijnraad Opwijk
maandag 23 januari ’17 om 19u30 in de zaal Satijn van het Woonzorgcentrum ‘De
Oase, Kloosterstraat 77 te Opwijk.

Aanwezig:
 Voorzitter: François Vunckx
 Stemgerechtigde leden: Tom Bosman, Vincent De Pauw, Lieve Delgouffe, Marcel Hermans,
Denise Moens, Frans Vermeir,
 Niet-stemgerechtigde leden: Patrick De Smedt, Joke Longin, Els Van Buggenhout, Els Van
Gucht, Karen Lauwers.
Verontschuldigd: Willy Van Mol, Vivianne Thomas, Sabine Arnould, Rita Vranken, Annelies De Pauw,
Marleen De Meersman, Christoph De Smedt,
Verslaggeving: Vincent De Pauw, Karen Lauwers
Om 19u30 opent de voorzitter, François Vunckx, de vergadering. Hij wenst iedereen een gelukkig
Nieuwjaar met een goede gezondheid.
1. Voorstelling project on Wheels
Karl Thiry heeft net laten weten dat hij de afspraak vergeten is, wat een zeer spijtige
vaststelling is. De aanwezigen van de andere advieraden (VAR,…) tonen in elk geval hun
interesse in dit project.
Karl Thiry is vertegenwoordiger van de app On Wheels. Deze is ontworpen op initiatief van
Michiel Desmet. Na een tragisch busongeval kwam hij in een rolstoel terechtkwam. Zo
ontdekte hij dat hij als jonge gast in een rolstoel geen kant meer op kon. Overal hoge
drempels en hindernissen. In deze app wordt de rolstoeltoegankelijkheid van café’s,
restaurants, winkels, openbare gebouwen, bezienswaardigheden, toiletten en aangepaste
parkeerplaatsen in kaart gebracht. Verschillende gemeenten hebben hiervoor al een
aanvraag ingediend.
Hij wordt opnieuw uitgenodigd voor een volgende vergadering. Nadien vragen we de
aanwezigen of ze voor 1 juni 2017 willen terugkoppelen met een algemene aanbeveling van
de adviesraad waarvoor zij werden afgevaardigd.
2. Verslag algemene vergadering 5 december 2016
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag
Het saldo van de rekening van de welzijnsraad bedraagt 1.168,40 euro.
4. Evaluatie informatieavond ‘Met vallen en opstaan’, 9 januari.
We waren aangenaam verrast door de opkomst, ongeveer een 50-tal aanwezigen. Er was
ruimte voor vraagstelling. De aanwezigen gaven aan dat ze dergelijke initiatieven heel
nuttig vonden en dat het voor herhaling vatbaar is. Ook de familievereniging SIMILES was
aanwezig en heeft hun werking toegelicht. De sprekers waren goed. Ieder vanuit zijn
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expertise. Er was ruimte voor verbetering bij het afstemmen van de inhoud, hier en daar
waren er overlappingen. Maar de combinatie van een ervaringsdeskundige en professionele
hulpverleners is geslaagd.
Er wordt gedacht om in oktober ’17 hier een vervolg aan te spreiden.
Vincent meldt dat hij iemand op het oog heeft voor het samen begeleiden van de
Praatgroep voor Nabestaanden van Zelfdoding.
5. Toelichting bijeenkomst Werkgroep Gewoon…AndersValiden
Karen Lauwers licht het verslag toe. Er gaat in het bijzonder aandacht naar ontmoeting
creëren in Opwijk. Meer bepaald de integratie van personen met een beperking in onze
samenleving (jeugdverenigingen, kinder- en jeugddag, .)
Enkele losse aanbevelingen:
- Zonnelied stelt voor om hen te betrekken bij eventuele teambuildingsmomenten, om
‘mensen met een beperking’ te integreren in het programma.
- De Sportdienst organiseert jaarlijks een sportdag voor Zonnelied, aan hen wordt
gevraagd om deze dag ook open te stellen voor anderen.
De werkgroep stelt voor om maandelijks een vaste activiteit te organiseren, een soort van
café waarbij de harmonisatie van ‘personen met een beperking’ in de maatschappij centraal
staat. De bewoners van Zonnelied en hopelijk ook andere Opwijkenaren helpen mee met
de organisatie hiervan. Bijvoorbeeld telkens van 15u tot 19u. Concreet willen we op 13 juni
vragen aan verschillende verenigingen of ze dit café mee willen open houden via een
beurtrol samen met personen met een beperking. De opbrengst van dit café gaat voor de
helft naar de vereniging en voor de helft naar een goed doel.
Dit voorstel wordt door de andere leden van de welzijnsraad positief onthaald. Karen
koppelt dit eerst terug naar de stuurgroep Welzijn (Patrick de Smedt, Albert Beerens,
secretarissen en betrokken diensthoofden zijn hierin vertegenwoordigd) voor er een
algemeen advies wordt gegeven aan het college. Op 20 februari 19u30 wordt dit voorstel
uitgewerkt, in dagcentrum Optempo van Zonnelied, alle leden van de Welzijnsraad zijn
welkom.
6. Kennisname activiteitenoverzicht sociaal huis (welzijn en OCMW) 2017
Zie bijlage I
7. Accenten bepalen welzijnsraad 2017
We horen graag van al de leden van de welzijnsraad, waar zij vanuit hun organisatie of
invalshoek een accent op willen leggen in 2071. Iedereen wordt afzonderlijk aan het woord
gelaten.
- Ondersteunen van personen met een beperking en zwakke weggebruikers in opwijk
- Meer bekendmaken dat bepaalde acties, initiatieven zijn van de Welzijnsraad.
- Het accent leggen op ‘meer bewegen’, herhalen van de gezondheidswandelingen van
2015.
- Initiatieven ondersteunen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, om deze
kennis te laten maken met het WZC of serviceflats en om hen te overtuigen zich in te
schrijven.
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-

Logo-Zenneland stelt vast dat de dienst welzijn in 2017 een uitgewerkt programma
heeft en vindt de verschillende thema’s terug, doe zo verder!
Sommige thema’s moeten beter en breder opgengesteld worden.
De buurtwerking stimuleren.
Activiteiten verspreiden over heel de gemeente, en niet altijd in het centrum.
De aanpassingspremie beter bekend maken
Het accent mag blijven liggen op geestelijke gezondheidszorg
Acties ondernemen tegen vereenzaming: eten aan huis brengen, en samen eten, eens
telefoneren.

8. Varia – Nieuwjaarsdrink.
We toosten samen op het nieuwe jaar.
-

Voorzitter van OCMW Patrick De Smedt licht het initiatief van een Buurthuis toe: zorg
dient ruimer bekeken te worden dan alleen bewoners van een woonzorgcentrum. De
Zorgcampus Opwijk wil ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen. Heel wat
(buurt)bewoners maken gebruik van het sociaal restaurant, maar ook andere diensten
in de zorgcampus kunnen gebruikt worden (kiné, kapper, pedicure, bad) Daarnaast
worden er ook activiteiten georganiseerd tussen 14u en 15u. Een zorgzame buurt
begint bij het verbeteren van het welzijn van alle buurtbewoners.

-

De Voorzitter meldt dat we tevreden zijn over de snelle reactie door Schepencollege
betreffende ons advies rond drempelverlagers.

-

Patsy Capoen heeft haar ontslag uit de Welzijnsraad overgemaakt aan de Voorzitter,
omwille van privéredenen.

Met vriendelijke groet,

François Vunckx,
voorzitter

Vincent De Pauw
secretaris

Karen Lauwers
ondersteuner gemeente

