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Beste lezer,
Het einde van het jaar is traditioneel druk. Zowel in het parlement als in de gemeente en
het OCMW werd gediscussieerd over de beleidsbrief en begroting voor 2016.
Wonen en zorg blijven thema's waarvoor ik me verder inzet. De voorbije periode
concentreerde mijn werk zich echter vooral rond kinderen: hun recht op een warm gezin,
hun recht op kinderbijslag en hun recht op psychische en fysieke integriteit.
U leest erover in deze nieuwsbrief.
We zien elkaar terug in 2016. Ondertussen hoop ik van harte dat u met familie en
dierbaren kan genieten van een fijne kerst en een bruisend oudejaar!

Geen risico's als het om
kinderen gaat
Om te kunnen blijven garanderen dat er met
interlandelijke adoptie geen misbruiken of
onzekerheden gepaard gaan, zijn dringend een
aantal aanpassingen aan de regelgeving nodig.
De voorbije jaren is het aantal interlandelijke adopties
stelselmatig gedaald. Dat betekent echter niet dat er geen
plaats meer zou zijn voor interlandelijke adoptie. Want
ondanks het Verdrag van Den Haag, ondanks meer
inspanningen in de herkomstlanden, kan er daar voor veel
kinderen in nood geen goede hulp en gezinsopvang
georganiseerd worden, en kan interlandelijke adoptie mogelijk
een oplossing bieden.
Om het zoeken van een gezin voor een kind (en niet
omgekeerd) ook interlandelijk op de best mogelijke manier te
laten verlopen, zijn waterdichte procedures nodig die elk

risico op misbruik uitsluiten. Men moet er zeker van kunnen
zijn de contactpersonen en de kanalen in de herkomstlanden
betrouwbaar zijn en dat er met de adoptie geen enkele vorm
van financieel gewin gemoeid is.
Ik heb mijn bekommernissen en mijn ideeën voor een nieuw
kader neergeschreven in een opiniestuk, dat u hier kan lezen.

Kinderbijslag is
onvoorwaardelijk recht van het
kind
Elk kind heeft recht op kinderbijslag, ongeacht
het (sociaal-professioneel) statuut van de
ouders. Kinderbijslag is een tegemoetkoming in
de kosten voor de opvoeding van een kind.
Bovendien is het een middel om te voorkomen
dat gezinnen met kinderen in armoede zouden
verglijden.
Recent stelde Open VLD voor om de kinderbijslag te
koppelen aan voorwaarden, zoals de inschrijving in de
kleuterklas of de kennis van het Nederlands van de moeder.
Dat vind ik echter helemaal geen goed idee. Kinderen mogen
niet als hefboom worden gebruikt om ouders te dwingen tot
inburgering en integratie. Kinderen mogen niet het slachtoffer
zijn, als ouders niet ingaan op aangeboden kansen. Er
bestaan andere manieren om mensen te integreren of de taal
te doen leren.
Met de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd
geworden over kinderbijslag. Dat geeft ons kansen daar eigen
accenten aan te geven. Ik volg dit dossier zeer nauwgezet op
en zal er over waken dat kindergeld een recht van het kind
blijft, los van het betalen van bijdragen, los van het statuut
van de ouders.
Herbekijk hier het debat in de plenaire vergadering.

Nood aan duidelijk
afsprakenkader tussen politie en
jongerenwelzijn
Er rezen heel wat vragen toen bleek dat het
snelle respons team van de Antwerpse politie
tussenbeide was gekomen bij een geschil in een
jeugdinstelling en daarbij een meisje van 14 jaar
tot bedaren had willen brengen door op haar te
schieten met een kunststoffen kogel. Tijdens de
plenaire vergadering van 12 nov. ll. drong ik dan
ook aan op een beter afsprakenkader tussen de
jeugdhulp en de politie.
De regelgeving stelt dat jeugdinstelling een beleid moeten
hebben voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Er
moet vorming en training worden gegeven en er zijn
methodieken ontwikkeld. Wanneer een escalatie dreigt, kan

het zijn dat de politie wordt ingeschakeld. Er moeten dan
kaders zijn en concrete afspraken worden gemaakt. Men
moet ervan uit kunnen gaan dat de politie alles doet wat ze
kan om de fysieke en psychische integriteit van de
minderjarige te respecteren. Vooral over dat laatste werden
na het incident in Antwerpen heel wat vragen gesteld. Er werd
dan ook een onderzoek ingesteld waarbij zowel de politie als
Jongerenwelzijn betrokken zijn.
De minister zei ook na te gaan of de voorzieningen
daadwerkelijk regels en procedures in geval van
grensoverschrijdend gedrag hebben. Aan de hand daarvan
zal ook worden nagegaan of er geen betere afspraken
gemaakt moeten worden met de politie.
Je kan de bespreking in de plenaire vergadering hier
herbekijken.

Blijven inzetten op
suïcidepreventie
Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen is in 2013
voor het tweede jaar op rij licht gedaald. De
aanhoudende inspanningen op het vlak van
geestelijke gezondheid lijken vruchten af te
werpen. Helaas kent Vlaanderen in internationale
vergelijkingen nog altijd een van de hoogste
zelfdodingscijfers. Voor de groep 75-plussers zal
de minister extra maatregelen nemen, dat zei hij
in antwoord op een actuele vraag van mij.
Ondanks de algemene dalende trend, was er in 2013 sprake
van een stijging in de categorieën vrouwen tussen 45 en 59
jaar en ouder dan 75-jaar. In antwoord op mijn actuele vraag
zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen verder te
willen werken aan het Vlaams Actieplan ter Preventie van
Zelfdoding, maar ook nieuwe acties te plannen voor de groep
75-plussers. Zo zal worden onderzocht of de zelfmoordlijn
1813 voor hen gebruiksvriendelijk genoeg is. Ook zal werk
worden gemaakt van persoonlijke toekomstplanning bij
senioren, waarbij getracht wordt om rond hen een netwerk op
te bouwen. Voor wat betreft de groep die een actieve
beroepsleeftijd heeft, zullen initiatieven genomen worden die
gericht zijn op de werkvloer: preventiecoaches, methodieken,
Fit in je Hoofd, een aantal federale initiatieven rond burn-out,
enz.
Je kan de bespreking in de plenaire vergadering hier
herbekijken.
Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de
zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op
www.zelfmoord1813.be

Vlaamse regering zet in op
meer aanbod en zorgpersoneel
voor ouderen met een hoge
zorgnood
De Vlaamse regering heeft op de begroting van
2016 middelen voorbehouden voor de creatie van
3.159 nieuwe woongelegenheden in
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Er
komt ook extra financiering voor een verhoogde
inzet van zorgpersoneel ter ondersteuning van
de toenemende zorgzwaarte bij de bewoners. Dat
is goed nieuws voor onder meer
woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel.
Met een groter aanbod aan plaatsen in kortverblijf wordt
ingezet op de ondersteuning van de thuiszorg en de
ontlasting van de mantelzorgers. Ten tweede wordt
bijkomend residentieel aanbod gecreëerd. De toenemende
zorgzwaarte van bewoners in de woonzorgcentra vraagt
uiteraard meer middelen. Ook daar wil de Vlaamse regering
in 2016 meer aan tegemoet komen. De bijkomende middelen
beogen de afname van de werkdruk van het zorgpersoneel,
alsook de handhaving van de betaalbaarheid van de zorg
voor de bewoners.
Ook woonzorgcentrum De Buurt, dat in 2012 van start ging,
zal bijkomende ondersteuning krijgen. Daardoor is de
leefbaarheid van ons centrum op lange termijn verzekerd.

Asielzoekers bakken koekjes
voor kerstmarkt
Vorig weekend was het weer kerstmarkt in
Zoersel. Die staat al jaren in het teken van
solidariteit en integratie. Dat werd dit jaar weer
heel duidelijk door het engagement van een
aantal asielzoekers en vrijwilligers die samen
koekjes bakten.
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis trok Zoersel het
aantal plaatsen voor asielzoekers op. We willen hen een huis
bieden, maar ook een thuis en dus betrekken we hen zo veel
mogelijk in de gemeenschap. En zodoende boden we in de
cafetaria van de kerstmarkt bij de koffie
amandelsinaasappelkoekjes met sesamzaad aan, gemaakt
volgens een Syrisch recept door vluchtelingen uit
verschillende landen.
Traditioneel schenken alle standhouders op de kerstmarkt
20% van hun opbrengst aan een goed doel. Dit jaar zijn
vereniging Feestvarken en het inloophuis De Steenhouwer de
begunstigden. Vzw Feestvarken bezorgt
verjaardagspakketten aan kinderen in armoede in Malle,
Zoersel, Brecht, Schilde, Zandhoven, Beerse en Grimbergen.
De Steenhouwer in Antwerpen is een laagdrempelig
opvangcentrum voor dak- en thuislozen met een laag
inkomen.

Volgend jaar zal het de 20ste editie zijn van de kerstmarkt.
Dan maken we zeker een vast weer een groot feest van
solidariteit van!

OCMW koopt gronden naast
WZC
Woonzorgcentrum De Buurt in de Smissestraat is
ondertussen niet meer weg te denken uit Zoersel.
Om de invulling van de omliggende percelen zo
goed mogelijk bij dit zorgcentrum te doen
aansluiten, besloot de OCMW-raad in een extra
zitting om deze gronden aan te kopen. Maandag
14 december ll. zette ik mijn handtekening onder
de koopovereenkomst.
De gronden aan de Smissestraat waren eigendom van
sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. In 2009
ruilden de gemeente Zoersel en de Voorkempen al enkele
percelen van het terrein, om de bouw van het
woonzorgcentrum te realiseren. De aankoop van de overige
percelen is dan ook een logische tweede stap.
Doordat het OCMW van Zoersel nu eigenaar wordt van de
gronden, wordt een private invulling ervan vermeden en kan
worden nagedacht over een (kleinschalig) sociaal project rond
wonen en zorg, dat aansluit bij het zorgaanbod in de
gemeente. Er zal onderzocht worden of hiervoor kan worden
samengewerkt met een of meerdere partners uit de
zorgsector. Zo hopen we dat ons woonzorgcentrum naar de
toekomst kan uitgroeien tot een echt buurtzorgcentrum.

Wintersalon
Traditioneel sluit cultuurhuis De Bijl het jaar af
met het Wintersalon, een eclectische
tentoonstelling met werken van zeer
uiteenlopende, maar allemaal Zoerselse,
kunstenaars. Al het moois is nog te bewonderen
tot en met 3 januari.
Schilderijen, tekeningen, beelden, juwelen, poëzie... een
grote verscheidenheid aan kunstwerken is momenteel te
bewonderen in De Bijl. Allemaal creaties die het resultaat zijn
van Zoerselse inspiratie en kunde.
In de vijftien jaar dat het Wintersalon georganiseerd wordt,
namen nog nooit zoveel kunstenaars deel. Sommigen
exposeren voor de eerste keer.
Absoluut een aanrader als hartverwarmend uitje tijdens de
donkere winterdagen!
De Bijl, Dorp 1-3, 2980 Zoersel
zaterdag van 13.30 uur tot 18.00 uur
zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur
van 28 november tot en met 3 januari.

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.
Op zondag 21 februari 2016 vertrekken we om 10u in Het
Koetshuis (Kasteeldreef 55). Van daaruit vertrekt de
wandeling door het groen van Halle.
Tegen de middag verzamelen we weer in Het Koetshuis om
samen te genieten van een lekkere lunch.
De wandeling is gratis. Voor de lunch vragen we een bijdrage
van € 5, ter plaatse te betalen.
Met een mailtje naar luc.kennis@zoersel.be of 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

