ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VLAAMS BELEID OPWIJK
VERSLAG 28 JANUARI 2016- BROUWERSHUIS
Aanwezig: Johan Deleu, Floris Van den Broeck, Lieve Maes, Julienne De
Coninck , Lydia Vereertbrugghen, Koen Merci, Luc Van Hoeteghem, Hilde
Dierickx
Verontschuldigd: Wouter Van Driessche, Elise Vandervorst, Pieter Van Den
Broeck, Tom Bosman, Willy Van Mol

“Week van de anderstalige klant”
- Bij toelichting concept waren 4 aanwezigen van de taallessen en
afvaardiging van de middenstandsraad. Het concept werd enthousiast
onthaald en zal in een werkgroep met alle betrokken partijen worden
uitgewerkt.
- Johan neemt contact op met Kurt Spruyt om een startdatum van de
werkgroep vast te leggen. Wie wil deel uit maken van deze werkgroep
kan zijn naam bij Johan opgeven.
- Voorstel om week van de anderstalige klant te laten aansluiten met “dag
van de klant” en onze open gemeentedag die doorgaat op 18/9. Er is dan
ook een “autoluwe” –zondag.
- Vanuit de middenstandsraad is al meegegeven dat er voor de
middenstander zelf een financiële impuls moet voorzien worden om dit
initiatief te doen slagen. Waardebons…andere voorstellen? Uit te werken
binnen de op te richten werkgroep.
- Een tweede vereiste is om hiervoor de “anderstaligen” optimaal te
bereiken zodat er een mooie deelname is.
Langs welke kanalen kunnen we deze doelgroep best bereiken?
Lijst mogelijke kanalen op te maken in de werkgroep.

“11-juli viering”

- Voorstel om er in Opwijk een “namiddag” – en dus meer gezinsgebeuren
rond te houden ipv. de gebruikelijke formule (spreker + amusement)
- Vraag om de gebruikelijke formule in Mazenzele (op vrijdagavond) te
behouden.
- De organisatie van 11-juli gaat via het gemeenschapscentrum, Johan zal
de voorstellen/alternatieve bespreken met Jeannine. We komen hier de
volgende vergadering zeker op terug. Ondertussen zijn suggesties
welkom uiteraard.
“Hernieuwde GAC II”
- Bij de opening van het hernieuwde GAC II is ook nieuwe huisstijl
voorgesteld.
- In die lijn zullen ook de welkomstborden uitgewerkt worden.
- Vraag naar een “nieuwe welkomsboog” zal door Johan met Jeannine
bekeken worden . Misschien een leuker, hipper alternatief door ook door
onze verenigingen kan gebruikt/gesmaakt worden.
“Varia”
- Johan vraagt info op over mogelijke subsidie voor een integratie
ambtenaar en een eventueel intergemeentelijke samenwerking hiervoor.

Volgende vergadering op donderdag 24 maart 2016 – 20u
Locatie: Brouwershuis

