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ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSRAAD 19 JUNI 2017
Aanwezig: Nancy De Leu (zonnelied), Annelies De Pauw (liberale vrouwen & raadslid & mama van kind
met een beperking), 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), Vivianne Thomas (Diensthoofd sociale
zaken).
Verontschuldigd: Tom Bosman (socialistische mut. & raadslid), Vincent De Pauw (), Christoph De Smedt
(schooldirecteur), Joke Longin, Els Van Buggenhout (mama van kind met beperking & raadslid), Lutgard
Van der Borght (CM, ziekenzorg, gemeenteraadslid) Willy Van Mol (afgevaardigde seniorenraad,
milieuraad en sportraad), Freddy Vercauteren (afgevaardigde seniorenraad, okra en sportraad),
Vranken Rita (vrijwilliger palliatieve afdeling).
1) Drugs en alcoholbeleid: toelichting project DnA door Karel Lesy
Karel Lesy excuseert zich voor deze vergadering. Hij had een dubbele boeking en vraagt
om de volgende keer te komen.

2) Buurtzorg ‘Hopstaak’: toelichting project kwetsbare ouderen door Isabelle Lelie.
Algemeen: In april werd buurtzorg opgestart. Dit betekent onder andere een wekelijkse
ontmoetingsactiviteit in de zorgcampus. Patrick De Smedt vertelt dat er in de periode
van 11 april tot en met 6 juni, 225 deelnemers waren. Hiervan waren 148 personen van
de serviceflats en 77 externe personen. Er waren in deze periode 10 activiteiten, m.a.w.
gemiddeld waren er 23 personen aanwezig.
- Hoeveel deelnemers hiervan waren van de gehuchten of van de deelgemeente
Mazenzele?
- De Welzijnsraad stelt voor om een soort mailgroep te maken waarin de
contactpersonen zitten van de organisaties die werden uitgenodigd bij de start. Zo
worden de toeleiders en de doelgroep blijvend gestimuleerd. We denken aan de
verantwoordelijken van ziekenzorg, de medewerkers van de sociale dienst en de
poetsdienst van het OCMW, de zorgorganisaties (Landelijke Thuiszorg, Familiezorg,
Familiehulp,…) in de regio. Isabelle en Karen stellen deze groep samen.
- De Welzijnsraad vraagt om verder op de hoogte te worden gehouden van de
evolutie van Buurtzorg. Eventueel begin 2018 een weergave van de cijfers van
2017?
Krasse Buurt: Isabelle Lelie vertelt dat buurtzorg ook de ambitie heeft om ontmoeting
te realiseren in de gehuchten/deelgemeente. Hiervoor werd een eerste project
ontwikkeld ‘De Krasse Buurt’. In samenwerking met de buurtverenigingen of
organisaties zoals Ziekenzorg en Femma hopen we de talenten van een buurt te
benadrukken.
De doelstelling van het project 'Krasse buurt!' is om ouderen in de buurt in contact te
brengen met jongere generaties waarbij er ingespeeld wordt op de talenten van deze
ouderen. Tijdens een welbepaald weekend (6-7-8 oktober) worden deze contacten
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gestimuleerd. Het betreft hier een éénmalige actie. De straat in Opwijk waar het grootst
aantal acties wordt geregistreerd, zal uitgeroepen worden tot 'Krasse Buurt'. Deze buurt
krijgt een eigen naamplaatje met een inhuldigingsmoment.
Het project wordt op donderdag 29/06 om 15u voorgesteld aan de bestuursleden van
Opwijkse senioren- en welzijnsverenigingen. Deze leden zullen opgeroepen worden om
een bezoekje te brengen aan ouderen in de straat en hen aan te moedigen tot
deelname. Ook de jongere generaties in de buurt zullen warm gemaakt worden voor
het project.
Bij deelname dient de oudere een affiche voor het venster te hangen waarop
geschreven wordt tot welke deelname de oudere bereid is (Uw krasse buur ziet het
zitten om ....). Hiervoor wordt ingespeeld op de talenten of vaardigheden van de
ouderen. Voorbeelden zijn samen een tas koffie te drinken, voor te lezen voor kinderen,
kousen te stoppen, een praatje te slaan over reizen,...
Wat betreft het prijzenverschil voor het gebruik van het ligbad voor bewoners van de
serviceflat en externen. Kan dit worden gelijkgeschakeld? Kan de prijs voor de externen
verlaagd worden naar het tarief van de bewoners? Concreet van 6 euro naar 3 euro?
Deze vraag naar gelijkschakeling wordt terug meegenomen naar de OCMW-raad en/of
directeur van de zorgcampus. Karen stuurt het antwoord hierop rond per mail.
Patrick De Smedt vertelt dat de zorg en dienstverlening in de prijs is inbegrepen van het
maandelijkse bedrag dat de bewoners van de serviceflats betalen. Daarom betalen zij
niet voor de deelname aan de activiteit op dinsdag. Zij krijgen dan geen stuk taart, wel
een tas koffie of een andere drank naar keuze. Externen betalen voor de activiteit 3
euro.

3) Verslag algemene vergadering 27 maart 2017
Het verslag werd goedgekeurd.

4) Kasverslag
De penningmeester Marcel licht toe: “ Er staat nu 1151,79 euro op de rekening. De
werkingstoelage van de gemeente is nog niet gestort”.

5) Praatgroep nabestaanden na zelfdoding
- Vincent is in overleg met Lore Vonk, coördinator van de verschillende lokale
zelfhulpgroepen ‘werkgroep verder’.
- Vincent heeft iemand gevonden die de werkgroep in Opwijk samen met hem zal
begeleiden/ondersteunen.
- Vincent hoopt in november 2017 op te starten en vraagt of het koolwitje hiervoor
beschikbaar is, eventueel tegen welke prijs?
Vivianne deelt mee dat de bijeenkomt van deze praatgroep mogelijk is in het koolwitje,
zonder hiervoor te betalen. Men vraagt wel om mogelijke infoavonden voor de
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algemene bevolking te organiseren in GC Hof ten Hemelrijk of andere zalen die hiervoor
geschikt zijn, tegen de afgesproken tarieven.

6) Huis van het Kind stand van zaken
Huis van het Kind Opwijk is een officieel erkend samenwerkingsverband tussen het
Centrum Algemeen Welzijnswerk, het OCMW (sociale zaken), de gemeente
(voornamelijk jeugd & welzijn) en de lokale afdeling van Kind & Gezin.
Samen proberen ze hun aanbod bekend te maken en beter af te stemmen op mekaar.
De doelstelling is om gezinnen met kinderen tot en met 25 jaar te ondersteunen door
opvoedingondersteunende activiteiten aan te bieden, door informatie aan te bieden
over de instanties waarbij ouders terecht kunnen met vragen over opvoeding, door
ontmoeting te creëren en door de samenwerking tussen verschillende organisaties in
de regio te bevorderen.
Opwijk heeft geen fysiek huis van het kind waarin al deze diensten samen zitten. De
gezinnen kunnen hun vragen wel stellen op verschillende locaties: Jeugddienst,
Burgerzaken, het Sociaal Huis en de consultatieplaats van Kind & Gezin. Deze
verschillende antennepunten worden aangeduid met een plakkaat aan de gevel van het
gebouw.
Vanuit het sociaal huis werd een vormingsmoment georganiseerd voor de verschillende
onthaalmedewerkers van de antenneposten. Er werd een overzicht gemaakt (fiche op
A3). Daarnaast is Huis van het Kind Opwijk bezig om meer informatie op de
gemeentelijke website te plaatsen. We houden jullie verder op de hoogte.

7) Café Zetta stand van zaken
Lieve Delgouffe licht toe: op 25/10, 29/11 en 27/12 zou het café Zetta worden
georganiseerd in het jeugdhuis Nijdrop. Telkens van 17u tot 20u. Er wordt voor een
snackje en een vorm van animatie gezorgd om het gespreksonderwerp te verzekeren.
Het college heeft akte genomen van deze organisatie. Nu dienen we nog de
goedkeuring te krijgen van Nijdrop voor de affiche, de uren, het gebruik van de keuken
en eventueel het bijkomend gebruik van de zaal.
-

-

Vivianne benadrukt dat het café enkel kan plaats vinden als er voldoende
medewerkers zijn om dit café open te houden, minimum 3 per editie.
Nancy De Leu geeft de tip dat vaste medewerkers een echte meerwaarde
betekenen voor mensen met een beperking. Daarnaast is het goed om dit project
kleinschalig te zien, daar zij met een grootschaliger project van inclusie bezig zijn en
dat dit enkel kans van slagen heeft met voldoende middelen en vaste medewerkers.
François stelt voor om op elke algemene vergadering de bemanning van de
medewerkers te bepalen.

25/10: Nancy De Leu, Marieke en Stephanie van Zonnelied
29/11: Lieve Delgouffe, Annelies De Pauw en Els van Gucht
27/12: Karen, François en ?
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Ondertussen heeft Denise Moens zich kandidaat gesteld om samen met haar man
Freddy Wouters de vaste medewerkers te zijn van Café Zetta. Dan kunnen de mensen
van de ‘Werkgroep Gewoon…Anders’ zich ook inlaten met de mensen die zij
begeleiden.
De werkgroep dient nog een datum af te spreken om opnieuw samen te komen.
8) ‘Ik zie u zitten’ stand van zaken
Fabienne Minner van Logo Zenneland begeleidt mee het project in Opwijk en geeft een
stand van zaken. Ze herhaalt nog even waarom we intekenen op dit project.
Momenteel overheerst de visie: “We moeten sterk zijn, we mogen niet kraken”. Dit
terwijl de meesten onder ons zelf eens psychisch kwetsbaar zijn geweest, of iemand in
hun nabije omgeving kennen. De bedoeling is dat de gemeente en zijn lokale partners in
2018 luid en duidelijk de boodschap meegeven ‘IK ZIE U ZITTEN’. Ze doen dit door een
programma samen te stellen van activiteiten. De gemeente geeft hiervoor een
financiële tussenkomst.
- 29/06 worden verenigingen en organisaties met een sociaal kenmerk uitgenodigd
voor een toelichting van dit project.
- Vanaf september staat er een stoelententoonstelling verspreid over het
grondgebied van Opwijk.
- Vanaf december maken we het programma van 2018 bekend.
Logo Zenneland blijft dit project mee opvolgen en heeft allerlei sjablonen ter
beschikking op de website www.opwijk.be.
Lieve Delgouffe geeft aan dat er best kan gelinkt worden tussen de verschillende
projecten. Bijvoorbeeld het café Zetta past perfect in dit concept.
De vertegenwoordigers in de welzijnsraad, ontvangen de uitnodiging van 29/06 om 15u
in het Bakhuis (GC Hof ten Hemelrlijk). We vragen hen om zelf aanwezig te zijn of om de
brief door te geven aan het bestuur van hun organisatie.
De activiteit van de welzijnsraad in kader van IK ZIE U ZITTEN wordt bepaald bij de
volgende algemene vergadering.

9) Toegankelijke gemeente
Patrick De Smedt licht toe: “de provincie heeft een oproep gelanceerd om een volledig jaar te
werken rond toegankelijkheid. De dienst welzijn en infrastructuur hebben de vraag gesteld om
hier voorlopig niet op in te tekenen. Momenteel lopen er al verschillende projecten en is er
weinig tijd om hier een volledig jaar rond te werken. Er komen regelmatig opportuniteiten om
aandacht te hebben voor toegankelijkheid”.

10) Betere kennismaking partners welzijnsraad
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François vraagt om opnieuw een kennismakingsronde te doen. Iedereen die aanwezig is, legt
uit waarom hij in de welzijnsraad zit. We herhalen dit graag op de volgende algemene
vergadering.
- Lieve Delgouffe (Begeleid wonen Hopperank: begeleidt personen die zelfstandig
wonen via het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, hun wachtlijst is
enorm gestegen ).
- Nancy De Leu is diensthoofd bij de organisatie Zonnelied. Zij hebben onder andere
een tehuis in Opwijk en een dagcentrum in het Klooster. Nancy geeft aan dat ze
dringend op zoek zijn naar een nieuwe locatie omdat een uitbreiding in het klooster
niet mogelijk is omwille van de brandveiligheid.
- Els Van Gucht werkt voor de liberale mutualiteit, is lid van de OCMW-Raad en wil
graag meewerken in de welzijnsraad zodat mensen sneller krijgen waar ze recht op
hebben.
- Fabienne Minner werkt bij Logo Zenneland. De Vlaamse gezondheidscampagnes
werken zij uit voor de gemeentes. Opwijk behoort tot de regio van Fabienne.
- Frans Vermeir is actief binnen het A.C.V. van Opwijk en kwam om deze instantie te
vertegenwoordigen, maar als snel is zijn persoonlijke interesse voor deze raad
gegroeid.
- Denise Moens is gepensioneerd maar nog zeer actief binnen het vrijwilligerswerk in
Opwijk. Ze zet zich graag in voor het welzijn van anderen.
- Annelies De Pauw is OCMW-raadslid, ze werkt ook als educatief medewerker voor
de liberale vrouwen en ze heeft een kind met een beperking van 8 jaar.
- Marcel Hermans gepensioneerd bankbediende en tegelijk nog zeer actief in de
verschillende besturen van CM.
- François Vunckx is voormalig OCMW-secretaris en heeft een sterke affiniteit voor
socioculturele verenigingen. Hij probeert zelf een antennepost te zijn voor mensen
in zijn buurt.
- Vivianne Thomas is diensthoofd sociale zaken en welzijn. Vanuit haar ervaring in het
OCMW vangt zij veel signalen op en hoopt zij om hier via samenwerking met andere
instanties iets aan te kunnen doen.
- Karen Lauwers is maatschappelijk werker, is gestart op de sociale dienst van het
OCMW en is nu werkzaam op dienst welzijn. De ondersteuning van de welzijnsraad
heeft al geleid tot verrijkende samenwerkingen met andere instanties.
- Patrick De Smedt is voorzitter van het OCMW, werkt al 37 jaar voor Colruyt, en is
actief in De Sjoeters van Opwijk.

11) Varia
- Zorgbedrijf: Yvette Notredame vraagt hierover meer uitleg. Patrick vertelt dat het
zorgbedrijf alles omvat dat met ouderenzorg te maken heeft. Hun erkenning moet nog
worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en dan kunnen ze vanaf 2018 als dusdanig
van start gaan. De reden voor de oprichting is dat ze als OCMW ouderenzorg willen
verzekeren naar de toekomst toe. Omwille van de nakende integratie van de gemeente en
het OCMW werd het concept van een zorgbedrijf gelanceerd. In eerste instantie met enkel
de gemeente en het OCMW als partner, misschien dat een intergemeentelijke
samenwerking in de toekomst mogelijk is. Voorlopig kijken de naburige gemeenten de kat
uit de boom en levert Opwijk weer pionierswerk.
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-

-

Ter hoogte van de ingang van de zorgcampus zijn twee parkings voor personen met een
beperking. Een of twee extra parkeerplaatsen voor een beperkte tijd (15 minuten) zou een
goede zaak zijn, want nu parkeert men her en der wanneer ze familie komen ophalen.
Patrick De Smedt neemt de vraag mee en koppelt terug op de volgende vergadering.
We onthouden dat verschillende personen lid zijn van de welzijnsraad vanuit persoonlijke
of professionele betrokkenheid voor mensen met een beperking. De subsidieregeling is
dusdanig hervormt dat de organisaties niet langer subsidies krijgen, maar dat de personen
met een beperking zelf de middelen ontvangen om hun dienstverlening mee te betalen. Het
nieuwe systeem zorgt voor veel onduidelijkheid. Daarnaast geven de aanwezige ouders van
een kind met een beperking aan dat ze zelf hun weg dienden te vinden naar scholen,
tegemoetkomingen en andere informatie. De ondersteuning kan beter…

12) Mededelingen vanwege
- - afgevaardigden van gemeentelijke en provinciale adviesraden
- - verenigingen
- - gemeentebestuur
- - OCMW

Met vriendelijke groet,

François Vunckx,
voorzitter

Vincent De Pauw
secretaris

Karen Lauwers
ondersteuner gemeente
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