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Beste lezer,
Het zijn bewogen weken geweest voor ons land. Het begin van de lente werd ontkleurd
door de vreselijke gebeurtenissen in Brussel. Naast medeleven met de slachtoffers en
hun naasten, roepen de aanslagen ook vragen op
met betrekking tot veiligheid en integratie.
Omwille van de aanslagen kreeg de week voor het paasreces de parlementaire agenda
een heel andere invulling, waarbij stilstaan bij het leed van zoveel slachtoffers, maar ook
waardering voor het werk van hulpverleners centraal stonden.
Intussen hebben we het inhoudelijke werk terug opgenomen. Zo kennen de hoorzittingen
over mijn conceptnota interlandelijke adoptie en de conceptnota van minister Vandeurzen
over de buitenschoolse kinderopvang hun vervolg. Bedoeling is daarna verder te werken
aan decretale initiatieven.
Misschien zag u het debat in De Zevende Dag over de prijzen van de rusthuizen. Dankzij
de vele inspanningen vanuit het welzijnsbeleid blijft het aantal mensen dat beroep moet
doen op het OCMW om een residentieel verblijf te kunnen betalen, beperkt. Nu de
tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THUB) Vlaamse bevoegdheid is, krijgt Vlaanderen
nog meer mogelijkheden om hierop in te spelen. U kan het debat hier nog eens bekijken
(vanaf 1:24:15). Lees hierover ook meer op mijn website.
In Zoersel mikken we op 100 nieuwe bloeddonoren. Dat moet lukken! We hopen op mooi
weer tijdens de Pierendag en verwachten een grote opkomst voor de tentoonstelling over
het Zoersels diamantverleden.
En niet te vergeten, op 24 april verwelkomen we minister van Justitie Koen Geens tijdens
het jaarlijks ontbijt van CD&V Zoersel. Inschrijven kan nog steeds!

Steeds meer gebruikers en
vrijwilligers in nachtoppas
Zo’n 4.600 vrijwilligers presteerden het voorbije
jaar bijna 500.000 uren nachtopvang. Ze hielden
bijna 10.000 mensen met extra zorgnoden
gezelschap. Zowel het aantal vrijwilligers, als hun
inzet, als het aantal personen dat beroep doet op
nachtopvang stijgt jaarlijks. Dat vernam ik in
antwoord op een parlementaire vraag aan
minister Vandeurzen.
Dankzij de vele thuiszorginitiatieven kunnen veel mensen die
extra zorg nodig hebben in hun eigen huis, in hun vertrouwde
omgeving blijven.
Maar zorg stopt niet bij het vallen van de avond. In
Vlaanderen zijn er 53 diensten (mutualiteiten, Familiezorg,
Solidariteit voor het Gezin, Thuishulpdiensten...) die
oppashulp aanbieden tussen 22u ’s avonds en 7 uur ’s
morgens. De oppashulp wordt verzorgd door een vrijwilliger
die de cliënt gezelschap houdt, veiligheid biedt en/of een
aantal basiszorgen toedient.
Vorig jaar spendeerden 4.616 vrijwilligers allen samen 55.450
nachten in het huis van iemand die, om welke reden dan ook,
extra zorg nodig had. Samen presteerden ze 499.048 uren en
vergezelden ze in totaal 9.079 mensen. Meer cijfers vindt u
op mijn website.
Met een helpende hand of een moment van sociaal contact
zijn deze mensen vaak al heel erg geholpen. Naast de
Dagverzorgingscentra, de Centra voor Kortverblijf en de
thuiszorgdiensten, is nachtopvang een grote ondersteuning
voor mensen om thuis te kunnen blijven wonen. Deze
initiatieven verlichten bovendien het werk van de talrijke
mantelzorgers, want ook zij hebben af en toe nood aan een
adempauze.
Dit nieuwtje werd opgenomen door Q-Music en De Zondag.

Aantal leerlingen ouder dan 21
jaar in BuSo neemt toe
Het buitengewoon secundair onderwijs telt
momenteel 862 leerlingen ouder dan 21 jaar. Een
stijging tegenover de 785 leerlingen twee jaar
geleden en de 506 leerlingen in 2009-2010. Dat
heeft vooral te maken met een gebrek aan
doorstromingsmogelijkheden naar
opvangplaatsen voor personen met een
handicap, aldus minister van onderwijs Hilde
Crevits in antwoord op een parlementaire vraag
van mij. Het uitbreidingsbeleid dat minister
Vandeurzen momenteel voert voor de
ondersteuning van mensen met een handicap,
moet mee een oplossing bieden voor deze
stijging.

Het secundair onderwijs bereidt leerlingen voor op een
toekomstig leven na de school. Voor leerlingen uit het
buitengewoon secundair onderwijs betekent dit soms ook een
later leven in een beschermde woonomgeving, in een
dagcentrum, als vrijwillige medewerker… De BuSo-scholen
zijn decretaal verplicht om dit traject af te werken rond het
21ste levensjaar van de leerling. In de praktijk blijkt echter dat
4,25% (862 lln.) van de leerlingen in het buitengewoon
secundair onderwijs afgelopen schooljaar ouder was dan 21
jaar. Dit aantal stijgt jaar na jaar.
Klassenraden laten een verlening van de opleiding BuSo na
21 jaar vaak toe wanneer er geen plaats is in de postschoolse opvangmogelijkheden op gebied van tewerkstelling
of in een VAPH-voorziening. Maar ook de BuSo-scholen
kunnen amper voldoen aan de vraag en hebben een beperkt
aantal plaatsen. Sommige scholen kunnen dergelijke
verlenging dan ook niet toestaan. Dat brengt natuurlijk weer
andere (opvang)problemen met zich mee.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zet deze
legislatuur sterk in op meer ondersteuning van personen met
een handicap. Hiervoor werd 330 miljoen euro
vooropgesteld. Belangrijk is dat het persoonsvolgend budget
dat wordt toegewezen aan een minderjarige overdraagbaar
zal worden naar de meerderjarigenzorg. Deze elementen
zullen de druk op het buitengewoon onderwijs ongetwijfeld
kunnen verlichten.

1712 krijgt dagelijks melding
over 11 kinderen
Het meldpunt 1712 ontving in 2015 gemiddeld
400 oproepen per maand. Dat blijkt uit het
antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen op een parlementaire vraag van mij.
Opvallend is het groot aantal meldingen die te
maken hebben met kinderen.
Sinds maart 2012 is het meldpunt 1712 operationeel. Men
kan er terecht met vragen of meldingen over alle vormen van
(historisch) misbruik, geweld en kindermishandeling.
In 2015 ontving het meldpunt 4707 oproepen. Dat zijn er +/150 minder dan in 2014, maar aanzienlijk meer dan in 2013
en 2012. Bekijk alle cijfers op mijn website.
De oproepen gingen in totaal over 5934 personen. Eén
oproep kan immers handelen over meerdere personen. 66%
van deze gemelde personen was minderjarig. Dat betekent
dat in 2015 zeker 3913 kinderen in contact zijn gekomen met
situaties van misbruik, geweld of mishandeling. In 2014 waren
dat er 2755.
De meeste meldingen over kinderen gingen over intrafamiliaal
geweld. Ook als het gaat over geweld tussen volwassenen,
gaat het het vaakst over partnergeweld.
Mogelijk hebben de stijgende cijfers mee te maken met de
grotere bekendheid van het meldpunt. Onze kinderen zijn ons
belangrijkste goed, maar ze zijn ook ontzettend kwetsbaar.
Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons om over hun
integriteit te waken.

Kinderen en jongeren kunnen ook zelf terecht bij het
meldpunt. Sinds kort worden zij via affiches, Facebook en
andere sociale mediakanalen aangespoord om contact op te
nemen met 1712 als zij geconfronteerd worden met
geweldsituaties. Lees meer hierover op de website van
minister Vandeurzen.
Op Radio 1 mocht ik hierover toelichting geven.

Aantal klachten kinderopvang
daalt
Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat het aantal
klachten in de kinderopvang de voorbije jaren
systematisch is gedaald. De meeste klachten
hebben betrekking op de communicatie met de
kinderopvang. Aan alle klachten werd gevolg
gegeven.
De voorbije 4 jaar verwerkte Kind en Gezin 3162 klachten van
gezinnen, organisatoren en medewerkers over aspecten van
de bestaande regelgeving omtrent kinderopvang. Sinds 1
april 2014 is echter het nieuwe decreet kinderopvang van
kracht. Daardoor daalde het aantal klachten in 2015 tot 654.
Het vaakst handelden die klachten over de communicatie met
de kinderopvang (423), de personeelsomkadering (345), de
dynamische veiligheid (381) en het pedagogisch functioneren
(322).
In 864 gevallen werd een inspectieopdracht gegeven, 641
keren werd een informatieve nota opgemaakt. Voor 367
klachten werd een opdracht gegeven aan de voorziening. In
236 gevallen werd de klacht terug ingetrokken en bij 207
klachten werd de procedure ‘gevaarsituatie’ opgestart.
Op 3 april kwam dit thema aan bod in het Q-Music nieuws.

Wees een held en word
bloeddonor
70% van de bevolking heeft tijdens zijn leven wel
eens extra bloed nodig, omwille van een ongeval,
een operatie, een bevalling... Toch is slechts 3%
van de Vlamingen bloeddonor. Dat kan beter.
Daarom lanceert Zoersel deze maand een actie
waarmee we minstens 100 nieuwe bloeddonoren
willen registreren.
De actie gebeurt in samenwerking met het Rode Kruis en
wordt ondersteund door bekende Vlaming en Zoerselaar
Dieter Coppens. Als peter van de actie liet hij zich, net als ik,
alvast registreren als kandidaat-bloeddonor.
Registreren als bloeddonor kan erg makkelijk via
http://bit.ly/bloedinzamelingZoersel. U vindt er ook meer
informatie. Ook in ons administratief centrum (Handelslei 167)
en in de drie bibliotheken kunnen Zoerselaars zich - tijdens de

openingsuren - registreren. Het is zo geregeld en u redt er
ongetwijfeld levens mee!

Vrijwilligers helpen
vluchtelingen een woning te
vinden
Voor erkende vluchtlingen is het niet evident om
een woning te vinden. Enkele Zoerselaren
vergezellen hen op hun zoektocht.
Weinig middelen, de taal niet spreken, terughoudendheid van
de eigenaar... het zijn voor erkende vluchtelingen moeilijke
struikelblokken in de zoektocht naar een huurwoning. In
Zoersel hebben enkele vrijwilligers zich geëngageerd om
deze mensen hierin bij te staan. Ze maken de vluchtelingen
wegwijs, kunnen een en ander vertalen en advies geven. Een
mooi initiatief waar ATV over berichtte.

Erfgoeddag: Zoerselse
diamant en Halse Pier
Op 24 april is het erfgoeddag. In Zoersel brengen
we dan het diamantverleden in herinnering en
ook de legende van de pier van Halle krijgt nieuw
leven ingeblazen.
Men had nog nooit van een pier gehoord, toen men er
onverwacht een tegenkwam in de schrale grond van Halle.
Dat gevaarlijk dier moest aan de ketting! Maar af en toe laten
de Halse pierenaren hem vrij om rond te trekken door het
dorp. Zo is op zaterdag 23 april jong en oud welkom op de
Pierendag. Op verschillende plekken in deelgemeente Halle
is er iets te doen: vertellingen, vendeliers, traditionele muziek,
straattoneel, maar ook springkastelen en ballonplooiers.
Het volledige programma vindt u op de website van Zoersel.
Datzelfde weekend opent een tentoonstelling over het
diamantverleden van onze gemeente. De opvang van
Antwerpen als diamantcentrum en de ontdekking van enkele
nieuwe mijnen in Zuid-Afrika in het begin van vorige eeuw
zorgden voor de doorbraak van de kleine, nietgeorganiseerde diamantnijverheid in de Kempen, waar
schrale gronden de boeren tot een nevenactiviteit dwongen.
Enkele inwoners verzamelden zelf heel wat materiaal dat
verband houdt met dit stukje geschiedenis: snijmachines,
slijpmolens, handtoebehoren... Zeker de moeite om dat eens
te gaan bekijken!

Ontbijt met Koen Geens
Een knapperige pistolet, een heerlijke koffie en
een gezellige babbel... dat is het recept voor ons
jaarlijks ontbijt. We nodigen u dan ook graag
weer uit op zondag 24 april 2016 in de cafetaria
van gemeentelijke basisschool Beuk en Noot,
naast de sporthal in de Achterstraat in SintAntonius.
We gaan van start om 10 uur met een glaasje cava en een
toespraak van minister van Justitie Koen Geens. Daarna blijft
het ontbijtbuffet geopend tot 12 uur.
Inschrijven kan via luc.kennis@zoersel.be of 0477 25 88 65.
Ons ontbijt is een activiteit voor heel de familie. Voor kinderen
jonger dan 10 jaar vragen we een bijdrage van € 8. Wie ouder
is dan 10 jaar betaalt € 15. De inschrijving is voltooid na
betaling op het rekeningnummer BE41 7331 4825 2810.
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