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Beste lezer,
De agenda staat goed vol in het parlement. Zo werd aan het begin van deze maand de
conceptnota Jonge mantelzorgers goedgekeurd.
Vandaag vond een eerste hoorzitting plaats naar aanleiding van mijn conceptnota
Studentenkoten. Zowel de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) als
huisvestingsdiensten van hogescholen, universiteiten en studentensteden kwamen hun
standpunt toelichten. Volgende week volgt een tweede hoorzitting met andere
betrokkenen.
In de commissie Welzijn zal ik volgende week mijn conceptnota over Interlandelijke
adoptie toelichten.
De conceptnota's zijn het startpunt van de discussies die uiteindelijk moeten leiden tot
nieuwe regelgeving.
Op lokaal vlak blijf ik actief op sociaal en cultureel vlak. Zo werd beeldhouwer Jan Dries
postuum tot ereburger gekroond en mocht zijn retrospectieve het culturele jaar in Zoersel
aftrappen. Ook werd de cultuurprijs uitgereikt en gaat vandaag de poëzieweek van start.
Veel leesplezier!

Erkenning en ondersteuning
voor jonge mantelzorgers
Naar schatting 40.000 jongeren in Vlaanderen
tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun
zieke moeder of vader. Door het opnemen van
deze zorgtaak hebben ze minder tijd om te spelen
of hobby’s uit te oefenen, en vaker problemen op
school. Ze gaan minder onbezorgd door het
leven dan velen van hun leeftijdsgenoten, en dat
heeft invloed op hun ontwikkeling. Op mijn
voorstel keurde het Vlaams parlement op 6

januari ll. unaniem een resolutie goed met de
erkenning en betere ondersteuning van jonge
mantelzorgers tot doel.
Het Kinderrechtencommissariaat en Kind en Samenleving
riepen in het verleden al meermaals op tot een gericht beleid
voor deze doelgroep. Ik versterk deze oproep nu met een
voorstel van resolutie. Het is hoog tijd voor een specifieke
aanpak op Vlaams niveau. Onder meer volgende punten
komen aan bod in de resolutie:
- Meer aandacht voor de actieve bijdrage van deze kinderen
en jongeren aan onze samenleving.
- Een adequate registratie van het aantal jonge
mantelzorgers.
- Zorgverleners, onderwijsactoren en de jeugdsector
sensibiliseren omtrent de situatie, behoeften en perspectieven
van jonge mantelzorgers.
- Een flexibele houding van de schooldirectie en de
leerkrachten t.a.v. jonge mantelzorgers nodig.
- Het aanstellen van leerkrachten die als aanspreekpunt voor
de jongeren en als intermediair naar de collega’s kunnen
optreden.
- Bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met een
ouder die kampt met psychische problemen en voor kinderen
van ouders met afhankelijkheidsproblemen.
Lees meer op mijn website.
Bekijk ook het verslag van ATV.

Open brief aan Theo Francken
Het voelt niet motiverend aan dat vrijwillige
inspanningen niet voor volwaardig worden
aanzien. Dit terwijl vrijwillige inzet, of het nu van
mensen, organisaties of lokale overheden
uitgaan, onmisbaar is in onze samenleving. Dat
is de boodschap die ik richtte aan
staatssecretaris Francken, naar aanleiding van
de opmaak van het verplichte spreidingsplan
voor de opvang van asielzoekers.
Naar aanleiding van het toenemend aantal vluchtelingen in
ons land, riep staatssecretaris Theo Francken (N-VA) alle
steden en gemeenten op om vrijwillig bijkomende
opvangplaatsen te creëren. Omdat wij in Zoersel dit niet enkel
als een probleem zien van de federale overheid en van
mening zijn dat steden en gemeenten ook
verantwoordelijkheid moeten opnemen, zijn we actief op zoek
gegaan. Dit resulteerde in een vrijwillige uitbreiding van het
LOI (lokaal opvanginitiatief) van 24 naar 40 plaatsen. Vanuit
ons OCMW wordt op geen inspanning gezien. We proberen
de mensen die toekomen zo goed mogelijk te begeleiden.
Bovendien zetten heel wat vrijwilligers zich mee in om hen te
helpen bij hun integratie.
Staatssecretaris Francken maakte ook een spreidingsplan,
dat bepaalt hoeveel asielzoekers de steden en gemeenten
verplicht moeten opnemen. Bij deze berekening werden de
vrijwillig gecreëerde plaatsen slechts voor 30% meegeteld.
Dat betekent dat onze gemeente in totaal meer inspanningen
zal moeten leveren en meer vluchtelingen zal moeten
opvangen dan wanneer Zoersel niet was ingegaan op de

eerste oproep van de staatssecretaris.
We zullen, zoals gevraagd in het spreidingsplan, de extra
plaatsen creëren, en we zullen dat met evenveel overtuiging
doen als dat we de andere opvangplaatsen hebben
gecreëerd. Wel heb ik enkele bedenkingen. Het voelt niet
motiverend aan dat vrijwillige inspanningen niet voor
volwaardig worden aanzien. Dit terwijl vrijwillige inzet, of het
nu van mensen, organisaties of lokale overheden uitgaan,
onmisbaar is in onze samenleving, en ondersteuning en
waardering het minste is dat daar tegenover moet staan. Ik
hoop maar dat de gemeenten die nu vrijwillig hun aantal
plaatsen hebben uitgebreid, zich bij een volgende
gelegenheid niet twee keer zullen bedenken vooral ze ingaan
zo’n vraag.
Mijn standpunt verwoordde ik in een open brief aan Theo
Francken. Die verscheen op 19 januari ll. in Gazet van
Antwerpen.

Mobiel kunnen zijn draagt bij
tot inclusie
Om mensen met een mobiliteitsprobleem
gemakkelijk de weg te wijzen naar een
parkeerplaats voor mensen met een beperking, is
het nodig dat Vlaanderen meer inzet op het
actueel houden en promoten van de mobiele
applicatie Toepark. Het is dan ook geen goed
idee van minister van Mobiliteit Ben Weyts om de
verplichte registratie van verkeersborden in de
verkeersbordendatabank te beperken tot
snelheidsgerelateerde signalisatie.
Toepark (toegankelijk parkeren) werd gelanceerd in juni 2014.
Wanneer in de applicatie of website een bestemming wordt
ingegeven, krijgt de gebruiker een overzicht van alle
parkeerplaatsen voor personen met een beperking in de
buurt. Ook kan de gebruiker een routebeschrijving naar de
geselecteerde parkeerplaats krijgen. Toepark wil zo de
mobiliteit van mensen met een beperking verbeteren.
De applicatie baseert zich op de data van Geoloket
Vlaanderen. Deze databank bevat alle verkeersborden in
Vlaanderen.
Omdat sinds de oprichting van Geoloket in 2008 minder dan
de helft van de Vlaamse gemeenten de lijst heeft bijgewerkt,
besliste de minister om de verplichte actualisatie van de
databank te beperken tot snelheidsborden. Deze beslissing
bedreigt het voortbestaan van Toepark. Zonder accurate info,
kunnen gebruikers niet meer op de app vertrouwen.
Vanuit Vlaanderen wordt sterk ingezet op inclusie. Mensen
met een beperking moeten volwaardig kunnen deelnemen
aan onze samenleving. Toepark is een mooi hulpmiddel voor
hen en het zou dan ook heel jammer zijn, moest deze app
verdwijnen.

Minder nood aan OCMWtussenkomst voor verblijfskost
woonzorgcentra
De betaalbaarheid van een opname in een woonen zorgcentrum blijkt erop vooruit te gaan. De
Vlaamse zorgverzekering en de Tegemoetkoming
Hulp aan Bejaarden hebben er mee voor gezorgd
dat er een lichte daling is van het aantal
bewoners van een woonzorgcentrum dat beroep
doet op ondersteuning van het OCMW. De
provincie Antwerpen blijft echter achterop
hinken, zo blijkt uit een parlementaire vraag van
mij.
Zorginspectie inspecteerde in de periode 2013-2014 434 van
de 772 woonzorgcentra in Vlaanderen. Binnen deze
woonzorgcentra werden 1985 (5,06%) door het OCMW
gesteunde bewoners geteld op een totaal van 39.238 bezette
bedden. Tussen 2005 en 2009 ging het om 8,82% en tussen
2009 en 2012 ging het om 7,35%.
De verplichte Vlaamse zorgverzekering heeft daar zeker iets
mee te maken. Deze biedt een tegemoetkoming in de kosten
voor niet-medische zorgen. voor wie zwaar zorgbehoevend is
en in een woonzorgcentrum verblijft, komt dit zeker van pas.
Ook de verbetering van de Tegemoetkoming Hulp aan
Bejaarden had de voorbije jaren een positief effect. Vanaf hun
65 kunnen bejaarden, afhankelijk van de graad van
zelfredzaamheid, beroep doen op deze tegemoetkoming.
Ook in provincie Antwerpen is sprake van een lichte daling,
maar met een percentage van 8,33% steekt de provincie nog
altijd ver uit boven het gemiddelde. Dit percentage ligt nog
hoger in het district Antwerpen (12,51%) en de stad
Antwerpen (22,43%). Een mogelijke verklaring is de dagprijs
van de woonzorgcentra. Uit een studie van het Nationaal
Instituut voor Statistiek van enkele jaren terug bleek immers
dat in de provincie Antwerpen de gemiddelde dagprijs het
hoogst is.
Bekijk alle cijfers op mijn website.

Verzorgingsproducten voor
vrouwelijke vluchtelingen
Op 24 december ll. trokken vrouwen van Vrouw &
Maatschappij van de regio naar opvangcentrum
Ziara in Retie. Ze deelden zakjes, gevuld met
ingezamelde verzorgingsproducten, uit aan de
vrouwen die daar verblijven.
Vrouwen zijn erg kwetsbaar en zijn slachtoffer in 70% van alle
geweldsfeiten in lokale vluchtelingenkampen, op de
vluchtroute en in het land dat hen opvangt, Het verblijf in een
opvangcentrum is bovendien erg belastend, zowel op fysiek
als op psychologisch vlak. Persoonlijke hygiëne en welzijn
zijn belangrijke factoren in het algemeen welbevinden. Met de
verzorgingsproducten die we hebben ingezameld en waaraan
vaak een groot tekort is in de opvangcentra, willen wij deze

vrouwen steunen, versterken en zich weer vrouw laten
voelen.
RTV kwam filmen. Bekijk hun verslag (vanaf 3:00).

Jan Dries postuum ereburger
Op 8 januari ll. mocht ik als schepen van cultuur
in De Bijl de retrospectieve ter ere van Jan Dries
openen. De kunstenaar met internationale faam
werd ook postuum als ereburger bekroond.
Jan Dries werd geboren in Mol en als kunstenaar gevormd in
Antwerpen. Daar behoorde hij tot de avant-garde van de jaren
’50. Hij begon als keramiekkunstenaar, maar maakte het liefst
gestileerde, abstracte beelden in wit marmer. U kent
ongetwijfeld zijn werk ‘Lichtbalans’ in het administratief
centrum. Hij noemde zijn beelden ‘meditatieve stenen’ en was
gefascineerd door het spel van licht en donker.
Het plan om Jan Dries tot ereburger te benoemen leefde al
lang. We wilden deze feestelijkheid in januari 2016
organiseren, ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. Toen
hij eind 2014 echter overleed, bestond er geen twijfel over om
de hommagetentoonstelling aan deze grote kunstenaar toch
te laten doorgaan en om hem het ereburgerschap postuum
toe te kennen.
De tentoonstelling in De Bijl (Dorp 1-3) is nog te bezoeken
t.e.m. 31 januari 2016.

Z-pas ook bruikbaar in Malle
Zoersel sloot een akkoord met buurgemeente
Malle waardoor de Zoerselse Z-pas ook in Malle
kan worden gebruikt en de Vrijetijdspas van
Malle ook geldig is in Zoersel.
Sinds september 2014 kunnen Zoerselaars met een leefloon,
in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling, mensen
die onder de Europese armoedegrens leven en ouderen met
een inkomensgarantie een Z-pas krijgen. Deze geeft recht op
een korting van 50% op schoolactiviteiten, zwemlessen en
activiteiten georganiseerd door gemeente en OCMW Zoersel.
Maar ook in onze buurgemeenten worden heel wat leuke en
interessante activiteiten georganiseerd. De OCMW-raad
keurde dan ook de uitbreiding van het toepassingsgebied van
de Z-pas goed. Dat wil zeggen dat mensen met zo’n pas ook
korting krijgen op het gemeentelijke vrijetijdsaanbod van
Malle. Tegelijk kunnen Mallenaren die over een Vrijetijdspas
beschikken, die ook gebruiken in Zoersel.
Tijdens het permanent armoedeoverleg van 26 januari ll. werd
afgesproken om vanuit Zoersel en Malle ook aan Zandhoven
de vraag te stellen om zo’n ruil tot stand te brengen.

Tekenaar en graficus Johan
Truyen krijgt cultuurprijs 2015
Zoals elk jaar boog de Zoerselse cultuurraad zich
over een aantal kandidaten voor de
gemeentelijke cultuurprijs. Deze keer ging de eer
naar tekenaar en graficus Johan Truyen, een
generatiegenoot en achterneef van mij. Onze
gemeenschappelijke overgrootouders woonden
in de hoeve onder de linde, genaamd Het
Paradijs, dat is wat Johan zo mooi uitdraagt in
zijn tekeningen: Zoersel het paradijs.
Met zijn tekeningen en schetsen van koeien, paarden,
varkens en vogels weet hij als geen ander de sfeer van het
authentieke Zoersel, waar hij zelf geboren en getogen is,
weer te geven. En zo draagt Johan zijn steentje bij aan het
cultureel erfgoed van onze gemeente.
Naast zijn liefde voor gewone' dieren, weilanden en bedrijvige
boerderijtjes, is Johan gepassioneerd door vliegtuigen. Ook
daar vinden we er dan ook veel van terug in zijn werk.
Vanuit zijn voorliefde voor mooie vormen, maakte Johan
Truyen de sprong naar de reclamewereld. Hij illustreerde
boeken, kalenders, affiches en ontwierp tal van logo's voor
grote merken en bekende evenementen. Ook het vroegere
Zoersel-logo met het kasteel van Halle was - geheel vrijwillig van zijn hand.

Winterwandeling
Tradities zijn er om in ere te houden. Daarom
nodigt CD&V Zoersel u graag uit voor haar
jaarlijkse winterwandeling. Het concept blijft
hetzelfde: een verfrissende wandeling, onderweg
een drankje en 's middags een lekkere maaltijd.
We vertrekken om 10 uur aan Het Koetshuis (Kasteeldreef
55, 2980 Zoersel) voor een verfrissende wandeling door het
groen van Halle. Onderweg worden we getrakteerd op een
drankje.
Rond de middag zijn we terug aan Het Koetshuis. Daar
genieten we samen van een gezellige maaltijd.
De wandeling is gratis. Voor de lunch vragen we een bijdrage
van € 5, ter plaatse te betalen. Met een mailtje naar
luc.kennis@telenet.be of een seintje via 0477 25 88 65 bent u
ingeschreven.
Tot dan!

Wens je deze nieuwsbrief
niet meer te ontvangen,
klik dan hier
Uw gegevens aanpassen

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

