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Beste lezer,
Heel wat te vertellen in deze nieuwsbrief! Met veel overtuiging blijf ik
dan ook werken binnen mijn thema's: zorg, wonen en kinderen.
Hieronder leest u actuele berichten uit het parlement en uit Zoersel.
Ook maak ik graag tijd voor gezellige samenkomsten en ontmoetingen
met mensen. Zo mocht ik op 23 maart ll. toelichting geven bij de
persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap tijdens
een infoavond van Vrouw & Maatschappij. Op 18 april ll. sprak ik de
CD&V-senioren toe over het nieuw decreet lokaal sociaal beleid.
En op zondag 23 april staat het jaarlijks ontbijt van CD&V Zoersel op de
agenda. Ook nu weer zal er een rijk gevuld buffet zijn en komt een
bekend politicus toelichting geven bij de actualiteit. Dit jaar
verwelkomen we Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin. Hopelijk bent u er ook bij zondag!
Inschrijven kan nog steeds.

CD&V wil flexibelere
erfenissprong
Wie erft van zijn ouders kan kiezen of
hij de hele nalatenschap behoudt, dan
wel verwerpt ten voordele van zijn
eigen kinderen. Vanuit het Vlaams
parlement willen we deze
erfenissprong flexibeler maken en
erfgenamen de mogelijkheid geven om
de nalatenschap gedeeltelijk zelf te
behouden en gedeeltelijk kosteloos
door te schenken aan hun eigen

kinderen. Zo willen we de druk op de
oorspronkelijke erfgenamen doen
afnemen, en meer mogelijkheden
creëren voor jongere generaties om
hun eigen woning te verwerven of
renoveren.
Doordat we allemaal ouder worden, zijn mensen
ook ouder als ze erven. Vaak hebben ze dan niet
meer de hele erfenis nodig en schenken ze graag
een deel door aan hun eigen kinderen, die op dat
moment het geld meer nodig hebben. Een
gedeelte zelf behouden kan echter een nuttig
appeltje voor de dorst zijn.
Samen met collega Koen Van den Heuvel stel ik
daarom voor om de erfgenamen de mogelijkheid
te bieden om datgene wat zij bij erfenis
ontvangen geheel of gedeeltelijk fiscaal kosteloos
verder te schenken aan hun eigen
afstammelingen, binnen het jaar na het
openvallen van de nalatenschap. We stappen
dus af van het 'alles of niets'-verhaal van de
huidige erfenissprong.
Vorig jaar hebben we het idee opgenomen in een
conceptnota. Na de vele positieve reacties
hebben we dit idee nu uitgewerkt en
geconcretiseerd in een voorstel van decreet.
Lees meer op mijn website
Bekijk het filmpje

Kan kinderopvang nog
aantrekkelijk zijn?
Meer dan 40.000 kinderen worden
vandaag opgevangen door 5.600
onthaalouders. Een keuze voor
gezinsopvang is een keuze voor een
huiselijke en kleinschalige omgeving
die de nodige geborgenheid
biedt. Gezinsopvang is voor CD&V dan
ook van onschatbare waarde en
onthaalouders verdienen alle
waardering en erkenning.
Toch daalt het aantal onthaalouders jaarlijks,
omwille van diverse oorzaken. Het is zaak om op
deze elementen in zijn geheel in te zetten. Het is
dan ook heel terecht dat momenteel werk wordt
gemaakt van een visienota over de toekomst van
gezinsopvang.
Ik denk daarbij ook aan vernieuwende
initiatieven, zoals onthaalouders die
samenwerken. Deze formule kan een oplossing
bieden voor zij die het als een drempel zien om
de opvang in de eigen gezinswoning te
organiseren. Bovendien kunnen samenwerkende
onthaalouders elkaar op verschillende vlakken
versterken. Zo hebben zij meer mogelijkheden
om uren op elkaar af te stemmen en vinden ze
een gesprekspartner in een collega.

Verder moet aandacht gaan naar het statuut van
onthaalouders, het aanpakken van de
administratieve belasting, het honoreren van
verworven competenties... Wondermiddelen
bestaan niet om de dalende trend om te keren,
maar met een aantal gerichte
beleidsmaatregelen en een open blik kunnen we
ervoor zorgen dat deze vorm van kinderopvang
in de toekomst gegarandeerd blijft.
Lees mijn volledige opinie hierover op mijn
website

Verblijfsregister nog te
weinig ingeburgerd
Uit een rondvraag blijkt dat op vandaag
92% van de Antwerpse gemeenten over
een verblijfsregister beschikt. Toch
blijft het aantal inschrijvingen laag. In
onze provincie gaat gemiddeld om
slechts 7,49 kinderen per gemeente.
Het is aan de lokale overheden om hun
inwoners beter te informeren over het
bestaan en de voordelen van het
verblijfsregister.
Een verblijfsregister geeft aan een ouder de kans
om zijn/haar kind ook in de eigen gemeente te
registreren, zelfs al is het in de gemeente van de
andere ouder gedomicilieerd. Op die manier kan
men toch beroep doen op bepaalde
gemeentelijke voordelen. Ook biedt het register
de lokale overheid en de veiligheidsdiensten een
beter zicht op het feitelijk verblijf. Dat kan van
levensbelang zijn bij een brand in of instorting
van een woning. Daarnaast is de inschrijving in
een verblijfsregister een vorm van erkenning voor
de co-ouder die zijn/haar kind evenzeer opvangt
en opvoedt. Een inschrijving in het
verblijfsregister opent evenwel geen fiscale of
sociale rechten.
Lees meer op mijn website
Bekijk de reportage van ATV

Verblijfsregister als
basis voor toekenning
Vlaamse voordelen
Een vermelding of het verblijf van
kinderen bij gescheiden ouders in
helften verdeeld is dan wel of er een
andere regeling is, kan het
verblijfsregister naar de toekomst meer
mogelijkheden geven. Denk aan
kortingen op Vlaams niveau (bijv. op de
waterfactuur) die dan meer gelijkmatig

kunnen verdeeld worden over ouders
die gescheiden wonen.
Elk huishouden heeft recht op 20 euro korting op
de waterfactuur per gedomicilieerde persoon.
Voor afzonderlijk wonende co-ouders waarbij de
kinderen evenveel tijd doorbrengen, brengt dit
een onrechtvaardigheid met zich mee. De ouder
waar de kinderen niet gedomicilieerd zijn, kan
immers geen aanspraak maken op die korting.
In een parlementaire vraag stelde ik minister
Schauvliege voor te onderzoeken in hoeverre het
verblijfsregister hiertoe een oplossing kan bieden.
Een domicilie in twee gemeenten kan niet, maar
dankzij het verblijfsregister kan men wel
geregistreerd zijn in twee gemeenten. Als dit
register meer ingeburgerd zou raken en als de
aard van het verblijf erin zou kunnen worden
opgenomen, zou het in vergelijking met het
rijksregister aan belang kunnen winnen voor het
toekennen van bovenlokale kortingen.
De minister zei dit voorstel mee te nemen in haar
onderzoek naar hoe de waterfactuur beter
verdeeld zou kunnen worden over afzonderlijk
wonende co-ouders.

Nog minder dan een
derde overledenen gewoon
begraven
Vorig jaar werden meer dan twee
derden van de overledenen
gecremeerd in plaats van begraven.
Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij
de bevoegde minister. Het aantal
crematies ligt al jaren in stijgende lijn.
Alternatieven voor het klassiek
cremeren zijn vooralsnog niet
toegelaten.
In Vlaanderen mogen stoffelijke overschotten van
overledenen ofwel begraven ofwel gecremeerd
worden. In 2016 werd in 68,89 % van de
overlijdens overgegaan tot crematie. In
2015 ging het over 67,86 %.
De laatste jaren gaan steeds meer stemmen op
om alternatieve, meer milieuvriendelijke vormen
van lijkbezorging te onderzoeken. Zo werd al
onderzoek gedaan naar resomatie, waarbij het
stoffelijk overschot wordt opgelost in water en
loogzout, en cryomatie, waarbij het stoffelijk
overschot dermate wordt afgekoeld tot het
uiteenvalt. Voor beide procedés kan echter niet
worden aangetoond dat ze technisch,
economisch en ethisch beter zijn dan de
gangbare techniek van het verbranden. Ze
kunnen dan ook (nog) niet worden toegepast.
Op mijn initiatief is het nu wel mogelijk voor
gemeentes om op bepaalde publieke plaatsen,

andere dan de klassieke begraafplaats, ruimte af
te bakenen om assen te verstrooien of te
begraven. Zo zouden er bijv. herdenkingsbossen
kunnen ontstaan.
Bekijk alle cijfers op mijn website

Nood aan oplossing
kinderbijslag voor ernstig
zieke jongeren
Studenten die ziek zijn of een
beperking hebben waardoor ze geen
voltijds studieprogramma kunnen
volgen, lopen de kans hun recht op
kinderbijslag te verliezen. Ik kaartte dit
probleem al meermaals aan bij Vlaams
minister Vandeurzen. Die beloofde de
problematiek mee te nemen bij de
uitwerking van een Vlaamse
regelgeving.
Kinderbijslag is een onvoorwaardelijk recht tot 31
augustus van het jaar waarin een kind 18 jaar
wordt. Voor een kind dat getroffen is door een
handicap of een aandoening wordt dit recht
verlengd tot 21 jaar. Daarna kan kinderbijslag
worden toegekend als het kind aan de
voorwaarden voldoet die zijn opgenomen in de
Algemene Kinderbijslagwet. Kinderen die ziek
zijn of een handicap hebben kunnen echter niet
altijd aan die voorwaarden voldoen. Bijv. als ze
willen verder studeren, maar door hun fysieke
conditie niet het vereiste aantal lesuren kunnen
volgen of aan het vereiste aantal studiepunten
kunnen voldoen.
Zolang de regelgeving omtrent de kinderbijslag
nog niet volledig door Vlaanderen werd
overgenomen, vereist een oplossing echter een
samenwerkingsakkoord tussen de
gemeenschappen.
Zo'n akkoord kon niet gevonden worden. Wel
werkt de minister momenteel aan een Vlaamse
regelgeving. Hij beloofde om deze problematiek
mee te nemen bij de uitwerking van de
uitvoeringsbesluiten. Jongeren die ziek zijn of
een handicap hebben en zich toch verder willen
ontplooien, moeten immers ondersteund kunnen
worden zonder daarbij geconfronteerd te worden
met drempels.
Lees meer

Pleegzorg nietbegeleide minderjarigen op
kruissnelheid
Vorig jaar vonden 183 niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen een
opvangplaats in een pleeggezin. Er
werden ook twee snelle
pleegzorgplaatsingen gerealiseerd. Dat
vernam ik in antwoord op een
parlementaire vraag aan Vlaams
minister Vandeurzen.
Er zouden nog zo'n 30 tot 40 jongeren op een
pleegzorgplaats wachten. Het merendeel van
hen is 15 jaar en ouder, maar volgens Fedasil
zouden de voorbije 6 maanden ongeveer 20 nietbegeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan
13 jaar zijn ingestroomd.
Voor die jongste doelgroep wil men snelle
pleegplaatsingen verwezenlijken. Dat houdt in
dat een kind na aankomst in België slechts de tijd
die nodig is voor het uitvoeren van de medische
checks en het aanstellen van een voogd in een
federaal opvanginitiatief verblijft. Daarna gaat hij
of zij onmiddellijk naar een pleeggezin. De
gezinnen doorlopen het volledige traject van
screening en vorming, maar er is geen
voorafgaande kennismaking of matching.
Daarom is de intensiteit van de begeleiding
groter. Na 2 weken wordt geëvalueerd of een
verlenging van de plaatsing is aangewezen.
Indien nodig is een residentiële terugval mogelijk.
Dankzij deze snelle plaatsingen krijgt het kind
betere ontwikkelings- en integratiekansen.
Bovendien groeien zo minder drempels om
vanuit een leefgroep door te stromen naar een
pleeggezin. Want wanneer kinderen enige tijd bij
lot- en taalgenoten verblijven, zien ze vaak zelf
de meerwaarde niet meer om uit deze
leefgroepen weg te gaan. Vlaams minister
Vandeurzen wil hier in de toekomst verder op
inzetten.
Lees meer

Vrijwillige burgerdienst
Samen met onder meer collega Peter
Van Rompuy diende ik een
conceptnota in om 6.000 Vlaamse
jongeren tussen 18 en 25 jaar te laten
participeren aan een vrijwillige
burgerdienst.
Het systeem van de vrijwillige burgerdienst is al
een succes in Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook
in Vlaanderen moeten jonge mensen de kans
krijgen om vanuit een diverse achtergrond elkaar
in het kader van een structureel engagement te

ontmoeten. Het is een instrument om zowel de
burger- en ondernemingszin zin als de sociale
cohesie te versterken. Een vrijwillige burgerdienst
kan jonge mensen meer zelfvertrouwen en een
gevoel van eigenwaarde geven, en hen
inspireren om hun verdere leven te oriënteren.

Spitsstrook meer
gebruikt
De spitsstrook tussen de ring rond
Antwerpen en de splitsing E313-E34 in
Ranst werd in 2016 maar liefst 107 keer
langer of bijkomend opengesteld dan
voorzien. Dat is beduidend meer dan in
2015, toen de teller op 69 stond. Zo
blijkt uit antwoord op een
parlementaire vraag van mij.
Door middel van variabele
rijstrooksignalisatieborden wordt de spitsstrook in
normale omstandigheden op weekdagen
opengesteld van 14 uur tot 20 uur en op
vrijdagen vanaf 12 uur, om zo te zorgen voor een
snellere afvoer van het verkeer.
Normaal is de spitsstrook dus zo’n 250 keer per
jaar geopend. Indien de verkeersdrukte of de
omstandigheden (ongeval, werken) het vereisen,
kan het Vlaams Verkeerscentrum de spitsstrook
ook op andere momenten openstellen. Zo werd
de spitsstrook vorig jaar 87 keer vroeger
geopend, tegenover 54 keer het jaar daarvoor.
Meestal omwille van drukte of om file omwille van
een ongeval weg te leiden. 4 keer werd de strook
later gesloten dan normaal. In 2016 ging de
strook ook 16 keer open op een ander tijdstip dan
het normaal voorziene, meestal in het weekend.
Samengevat werd de spitsstrook, die toch al
ruime gebruiksuren heeft, op zo’n 36% van de
weekdagen nog meer uren opengesteld.
De spitsstrook heeft duidelijk een positief effect
op de afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen.

We laten u niet vallen!
Onder dit motto zetten de gemeenten
Zoersel en Malle in op valpreventie bij
hun inwoners. Nog tot 5 mei kunnen
senioren, hun families, vrienden en
mantelzorgers deelnemen aan een
tiental toffe en leerrijke activiteiten,
lezingen en/of workshops, waarbij ze
heel wat kunnen opsteken over hoe ze
valrisico’s kunnen verminderen en
zelfs voorkomen.
Vooral ouderen lopen meer risico om ten val te
komen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben
voor hun mobiliteit en gezondheid. Kleine

aanpassingen in de woning kunnen de kans op
vallen echter aanzienlijk doen dalen.
Met een 'valpreventiewoning' willen Malle en
Zoersel mensen aan den lijve laten ondervinden
waar valrisico’s zich bevinden. Samen met
collega OCMW-voorzitter Wouter Patho nam ik
de proef op de som. We kregen een troebele bril
op en gewichtjes aan onze enkels en polsen,
zodat het een stuk moeilijker werd om vlot te
bewegen.
Na een wandeling door de woning is het verdict
duidelijk. Er zijn veel verraderlijke plekjes: losse
snoeren, matten, stoelpoten… het zijn allemaal
zaken waar men heel snel over kan struikelen als
men wat minder mobiel wordt. Een val is
inderdaad niet veraf!
Alle activiteiten en meer info vindt u hier

WZC De Buurt krijgt
‘Onder de linde’ in
bruikleen van kunstenares
Mariette Coppens
Woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel
biedt een thuis voor mensen uit de
omgeving die niet langer zelfstandig
kunnen wonen. Sedert kort is Mariette
Coppens een van de bewoners. Niet
alleen in eigen gemeente, ook ver
daarbuiten is ze bekend als
beeldhouwster. Sinds 10 april siert één
van haar kunstwerken de inkomhal van
de Buurt.
Net als haar echtgenoot Pol Van Esbroeck
(overleden in 2010) is Mariette Coppens
ereburger van Zoersel. Vermaardheid verwierven
beide kunstenaars onder meer door het
meesterwerk dat zij maakten uit de linde van
Zoersel. Op de stam van deze eeuwenoude
boom beeldhouwde Pol vijfentachtig Zoerselse
figuren. Op de takken verhaalde Mariette in
zeven episoden het Zoerselse verhaal van De
Loteling. De stam en zijn takken kregen een
mooie plaats in het recent vernieuwde
Lindepaviljoen (Oostmallebaan 15, 2980
Zoersel).
Nu Mariette Coppens in De Buurt woont, gaf ze
maar al te graag één van haar kunstwerken voor
onbepaalde duur in bruikleen aan het
woonzorgcentrum. Niet toevallig gaat het om een
werk dat sterk verbonden is met Zoersel en haar
lindeboom. Het kunstwerk ‘Onder de linde’ kreeg
een plek in de inkomhal en symboliseert zo hoe
een belangrijk deel van het gemeenschapsleven
toch nog altijd onder de linde plaatsvindt.

In elke deelgemeente
een sterretjesweide
In juli vorig jaar huldigden we de eerste
sterretjesweide van onze gemeente in
op de begraafplaats van Sint-Antonius.
Nu zijn ook de sterretjesweiden in
deelgemeenten Zoersel en Halle klaar.
Levenloos geboren kindjes en
overleden kinderen tot 10 jaar kunnen
er een laatste rustplaats krijgen.
Dankzij een voorstel van decreet dat ik in het
Vlaams Parlement indiende, is het sinds 2014
mogelijk om alle levenloos geboren kindjes, hoe
klein ook, een laatste rustplaats te geven.
Voorheen kon dat enkel vanaf een
zwangerschapsduur van ten minste 12 weken.
Maar hoe pril een leven ook is, het verovert snel
een plaats in de harten van familie en vrienden.
Wanneer aan dat prille leven een einde komt, wil
men het op gepaste wijze een plaats geven en
gedenken.
In Zoersel legden we daarvoor op de
begraafplaatsen in elke deelgemeente een
strooiweide aan voor deze kleine sterretjes.
Centraal in elke sterretjesweide staat een
lindeboom. Elke weide wordt getooid met sterren
en geflankeerd door een zitbank en een
gedenksteen.

Welkom op ons ontbijt 23 april
Een knapperig broodje, een glaasje
cava of fruitsap, een vers eitje, een
beetje fruit... wie geniet er niet van op
een zondagmorgen? We nodigen u dan
ook weer met veel plezier uit aan ons
ontbijtbuffet. Dat staat telkens garant
voor lekker eten en een gezellige
babbel. Dit jaar belicht Vlaams minister
Jo Vandeurzen de politieke actualiteit.
PRAKTISCH
Zondag 23 april 2017 in de cafetaria van KFCE
Zoersel, Westmallebaan z/n, 2980 Zoersel.
Het buffet gaat open om 10.00 uur en omstreeks
11.00 uur verwachten we de minister.
INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS
via luc.kennis@zoersel.be of 0477 25 88 65.
Bijdrage ter plaatse te betalen:
< 10 jaar: 8 euro
+ 10 jaar: 15 euro

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

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

