ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VLAAMS BELEID OPWIJK
VERSLAG 15 december 2016
Aanwezig: Johan Deleu, Lieve Maes, Luc Van Hoeteghem, Lydia
Vereertbrugge, Lieven Bieseman, Julienne De Coninck
Verontschuldigd: Tom Bosman, Hilde Dierickx, Willy Van Mol,Floris Van Den
Broeck, Elise Vandervorst, Koen Mercy

1. Goedkeuring verslag
2. 11-juli viering
- In de schuur laten doorgaan en niet op binnenkoer
- Voorstellen gastspreker:
- Redacteur ’t Pallieterke, voorzitter ijzerbedevaartcomité, Willy
Kuypers. Julienne raadpleegt N-VA sprekers (die niet altijd N-VA lid
zijn)
- Voorstellen artiest: Jo Valley, Gunther Neefs
- Johan bespreekt met Jeannine( gemeenschapscentrum) onze
voorstellen.
- Hieronder het ondertussen ontvangen voorstel van het GC:
Neem 100 gram ‘smartlappen’, 4 sneden ‘levensliedjes’ en 2 stuks
van het betere Nederlandstalige lied. Dit alles voor u met liefde
bereid door Roel Vanderstukken en met de glimlach geserveerd
door Sarah De Koster.Dankzij het ‘100% Nederlands(talig)’ label
garanderen wij u een show waar iedereen elk nummer kent en kan
meezingen, doorspekt met humor maar steeds met het nodige
respect voor zijn oorsprong.
Met trots stellen wij u onze nieuwste creatie voor …
Welkom bij ‘SLAGERIJ VANDERSTUKKEN’!

3. Week van de anderstalige klant
- Werd goed gesteund door MRO – 22 handelszaken hebben
deelgenomen en werden allen persoonlijk bezocht door schepen
Johan Deleu, zowel voor als na de aktie.
- Aktie zeker herhalen in 2017 – wel sneller starten en de aktie ook
over een langere periode laten lopen. (starten in oktober om te
eindigen tijdens het week-end van de kerstmarkt)
- Doel is om in 2017 dertig handelszaken te laten deelnemen aan de
aktie.
- Voor deze aktie werd door MRO, Adviesraad Vlaams Beleid en
Gemeente Opwijk telkens 500€ geschonken.
4.

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 of dit haalbaar is voor onze gemeente en wat het
als meerwaarde heeft.
In Merchtem is er een samenwerkingsverband tussen gemeente en
de vzw. PIN. Deze in samenwerking met agentschap voor integratie
en inburgering. Toeleiders worden door hen aangeworven (liefst
regionaal) en krijgen gedurende 10 dagen een opleiding door de vzw.
Eventuele toeleiders voor onze gemeente zouden bvb. uit de
taallessen kunnen komen.
Kostprijs voor een toeleider is 20€/uur

5.

Taallessen
Bij het begin van het schooljaar zijn 80 leerlingen ingeschreven.
9 vrijwillige lesgevers.
Volgende vergadering:
Donderdag 23 februari – 20u – Brouwershuis

