ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VLAAMS BELEID OPWIJK
VERSLAG 8 september 2016
Aanwezig: Johan Deleu, Floris Van den Broeck, Lieve Maes, Luc Van
Hoeteghem, Lydia Vereertbrugge, Lieven Bieseman, Elise Vandervorst, Koen
Mercy, Julienne De Coninck
Verontschuldigd: Tom Bosman, Hilde Dierickx, Willy Van Mol

1. Goedkeuring verslag
2. 11-juli viering
- Opkomst in Opwijk was aan de magere kant.
- Opnieuw gaan voor een gastspreker?
- Formule te herzien – kan ieder eens nadenken hoe we volgende editie
beter kunnen doen? Alle suggesties zijn welkom.
3. Week van de anderstalige klant
- Gaat door van 18/9 t/m 25/9 (24/9 dag van de klant en 25/9 autoluwe
zondag in onze gemeente)
- Er was een zeer goede samenwerking hiervoor tussen adviesraadMRO en onze burgemeester. 80 waardebonnen 5€ en 2 van 50€
werden voor deze aktie voorzien. Bij de deelnemende handelaars kon
anderstalige klant een stempel krijgen op zijn kaart. 4 stempels gaf
een volle kaart en deze worden aan de lesgevers van de taallessen
afgegeven. Daaruit worden dan de winnaars van de waardebonnen
getrokken.
4.
Week van de anderstalige klant
Week zal afsluiten met week-end dag van de klant (zaterdag 24/9) en
Open gemeentedag en autoluwe zondag (25/9)
Werkgroep hiervoor gaat van start op (nog te bevestigen)
5.

Welkomstborden en nieuwe info-brochure
Beiden zijn klaar. Welkomstborden zijn opgehangen en info-brochure
ter inzage bij Johan.

6.

Toeleider
Een toeleider is een opgeleide immigrant die perfect Nederlands kent
naast zijn eigen moedertaal. De toeleider dient als “brugfiguur” bij
aankomst van een nieuwe anderstalige inwoner in onze gemeente.
Piste onderzoeken om hiervoor samen met het OCMW een project op
te zetten om eventueel een toeleider (gedeeltelijk) te kunnen
aanwerven.

7.

Scholen
Kunnen subsidie krijgen per anderstalig kind. Wij willen hier een
fasciliterende rol opnemen en via deze weg proberen om de scholen
toegankelijker voor ons te maken zodat we meer informatie kunnen
verwerven ivm aantal anderstalige kinderen in onze scholen.
Taallessen
Bij het begin van het schooljaar zijn 52 leerlingen ingeschreven.
6 leerlingen van de basisschool.

8.

Volgende vergaderingen:
Donderdag 27 oktober – 20u – Brouwershuis
en
Donderdag 15 december – 20u - Brouwershuis

Volgende vergadering op donderdag 19 mei 2016 – 20u
Locatie: Brouwershuis

