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Beste lezer,
De voorbije periode stonden veel werkzaamheden in het parlement in het teken van
budgetcontrole, maar ook van deradicalisering. Dat betekent echter niet dat er werd
stilgezeten op andere terreinen. Zelf liet ik de welzijnsthema's niet los. Zo bleef ik pleiten
voor een meer doorgedreven gezondheidsbeleid op alle scholen. En mensen met een
beperking moeten volwaardig kunnen deel uitmaken van onze gemeenschap. De diensten
aangepast vervoer doen daarvoor al een aardige inspanning. Voor hen pleitte ik bij de
minister van Mobiliteit.
Ik maakte bovendien een conceptnota voor nieuwe regelgeving op het vlak van
binnenlandse adoptie en op het vlak van studentenkoten. Na de hoorzittingen hierover in
het Vlaams parlement is het de bedoeling te komen tot nieuwe decreten.
Waar ik me voor inzet op Vlaams niveau, maak ik mee waar in Zoersel. Zo lanceerden we
als eerste gemeente in Vlaanderen een zorgstrategisch plan. Vlaams minister
Vandeurzen reageerde alvast zeer enthousiast.
Katrien

zot van je kot?
Elk jaar gaan meer dan 75.000 studenten in
Vlaanderen op zoek naar een studentenkamer in
de buurt van hun universiteit of hogeschool. En
ze zijn zot van hun kot. Al maakt dat kot hen ook
af en toe echt zot. Omdat de huur, de waarborg
en ook vaak de aparte energierekeningen, een
serieuze hap nemen uit hun studiebudget, terwijl
daartegenover niet altijd kwaliteit staat.
Anderzijds maken sommige studenten het soms
zo bont dat het hun kotbaas is die er bijna zot

van wordt.
Wie een huurovereenkomst voor een studentenkot afsluit,
heeft maar weinig wettelijke regels om op terug te vallen. Dat
wil zeggen dat noch huurder noch verhuurder in discussies
over de huurperiode, de huurprijs, de waarborgregeling, ...
kunnen teruggrijpen naar de nodige
beschermingsmaatregelen. Omwille van de nood aan een
juridisch kader voor alle betrokken partijen, verzamelde ik
bekommernissen over het huren en verhuren van
studentenkoten. Ik bundelde oplossingsvoorstellen in een
conceptnota en wil op basis daarvan de discussie aangaan
met het oog op een decretale huurregeling voor
studentenkamers.
In afwachting van de bespreking van de nota in het Vlaams
Parlement startte alvast een inspraaktraject. De Vlaamse
Vereniging van Studenten (VVS) heeft voorgesteld om de
nota kritisch tegen het licht te houden samen met de
studentenraden uit de verschillende studentensteden. Ook de
individuele student of kotbaas kan zijn verhaal kwijt op de
speciaal daarvoor opgestarte ‘Zot van je kot’Facebookpagina. Ga er gerust eens een kijkje nemen en deel
eigen ervaringen!
Lees meer over mijn concrete voorstellen op mijn website.
De conceptnota vindt u hier.

Aantal oproepen bij 1712 piekt
Op het meldpunt 1712 kan men terecht met
vragen of meldingen over alle vormen van
misbruik, geweld en kindermishandeling. Het
meldpunt wil ook slachtoffers van historisch
misbruik en geweld de weg wijzen naar de
nodige hulp en begeleiding. Vorig jaar ontving
1712 gemiddeld 400 oproepen per maand. In 2012
waren dat er nog 200 à 300. Mediacampagnes
doen de bekendheid van het meldpunt en het
aantal oproepen toenemen. Dat blijkt uit het
antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen op een parlementaire vraag van mij.
In 2014 ontving het meldpunt 4852 oproepen. De meeste
oproepen worden gedaan door het slachtoffer zelf en
handelen over psychisch en fysiek geweld, verwaarlozing en
seksueel geweld. De meeste gemelde personen waren
betrokken bij intrafamiliaal of (ex-)partnergeweld en
kindermishandeling. Veel mensen hadden ook te kampen met
de verwerking van iets.
Bijna de helft van de personen waarvan gemeld wordt dat ze
in contact komen met situaties van misbruik, geweld of
mishandeling zijn kinderen. Ik pleit daarom voor blijvende
preventie en kordate aanpak van misbruik en
kindermishandeling, alsook voor het verder bekendmaken en
het uitbreiden van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
het meldpunt 1712.
Voor de slachtoffers van historisch geweld in jeugd- en
onderwijsinstellingen werd een Erkennings- en
Bemiddelingscommissie in het leven geroepen. In dit verband
ontving het meldpunt 38 meldingen.
Ik diende ook een voorstel van resolutie in waarin o.m.
gevraagd wordt om de doelgroep van deze commissie uit te

breiden met wie in het verleden te maken kreeg met een
situatie van gedwongen adoptie.
Op 1 maart ll. kwam dit thema uitgebreid aan bod op het
VRT-radionieuws.
Bekijk alle cijfers op mijn website.

Crevits ook gewonnen voor
label 'Gezonde School'
Gezonde scholen bieden hun leerlingen gezonde
keuzes, dus geen frisdrank of snoep, maar water
en gezonde snacks. De vorige minister was niet
gewonnen voor mijn voorstel om scholen die
voldoende inspanningen leveren op het vlak van
gezonde voeding een label 'Gezonde School' te
geven. Huidig Onderwijsminister Hilde Crevits
denkt daar gelukkig anders over.
We weten wel dat gezonde voeding belangrijk is, maar het is
niet makkelijk om altijd de meest gezonde keuze te maken.
Daarom pleit ik voor een verantwoord aanbod van drank en
voeding op school, zodat leerlingen niet anders kunnen dan
kiezen voor een gezonde optie. Goede gewoontes die op
jonge leeftijd worden aangeleerd, hebben veel kans om op
latere leeftijd verder te werken.
Het zou dan ook goed zijn om scholen die aandacht besteden
aan gezonde voeding, een label 'Gezonde School' toe te
kennen. Leerlingen vinden binnen de schoolmuren dan geen
frisdranken of chocoladerepen, maar water, yoghurt en fruit.
In antwoord op een parlementaire vraag van mij beloofde
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de mogelijkheid
tot invoering van zo’n label te onderzoeken. Net zoals het
label ‘Verkeersveilige school’ zou een label ‘Gezonde School’
een troef en een uithangbord kunnen worden voor
onderwijsinstellingen. Het krijgen van zo’n label mag echter
geen eindpunt zijn. Een gezondheidsbeleid is nooit tijdelijk.
Voor zowel de gezondheid als de prestaties van de leerlingen
blijft het van belang dat zowel scholen mét als zonder label
inzetten op gezonde voeding.

Valentijnsnota houdt
seniorenparen in woonzorgcentra
samen
Wanneer met het ouder worden één van de
partners zwaar zorgbehoevend wordt, dreigt een
koppel na vele jaren van samenleven feitelijk
gescheiden te worden. De gezonde partner kan
immers niet mee worden opgenomen in een
woonzorgcentrum (WZC). Een mentale opdoffer
voor veel koppels en eigenlijk een schending van
het recht op een gezinsleven.
WZC die op eigen initiatief toch ook de zelfredzame partner
opnemen, krijgen daarvoor geen RIZIV-financiering. Niet
onlogisch, maar zo maakt ons zorgsysteem de gezamenlijke
opname van (hoog)bejaarde koppels niet evident, tot vaak

zelfs onmogelijk. Een zware opdoffer voor veel koppels.
Vaak wordt dan zelfs beslist om een opname en dus goede,
professionele zorg uit te stellen.
CD&V wil daarom wettelijke mogelijkheid creëren om een
relatief zelfredzame partner van een zorgbehoevende
bewoner op te nemen bovenop het erkende aantal
woongelegenheden. Hieraan worden volgende voorwaarden
gekoppeld:
- deze partner betaalt enkel de zogenaamde ‘hotelkost’,
- deze partner maakt zelf niet op regelmatige basis gebruik
van de aanwezige zorgomkadering,
- deze partner wordt niet meegerekend voor de bepaling van
de personeelsomkadering volgens de zorgnormering;
voor deze partner ontvangt het WZC geen publieke
financiering.
Uit een bevraging die CD&V vorige legislatuur deed, bleek dat
het merendeel van de WZC positief staat tegenover dit
voorstel. Het voorstel werd uitgewerkt in de zogenaamde
Valentijnsnota, die de basis vormt voor hoorzittingen in het
Vlaams parlement. Daarna kan hopelijk snel worden
overgegaan tot aanpassing van de regelgeving.
Ter gelegenheid van Valentijn, en om dit voorstel kracht bij te
zetten, ging ik op bezoek bij Willy en Lydie, die reeds vele
jaren gehuwd zijn en nu alletwee zijn opgenomen in WZC De
Buurt in Zoersel.

Busstrook ook openstellen
voor Diensten Aangepast Vervoer
Aangezien de diensten voor aangepast vervoer
kunnen worden beschouwd als alternatief
openbaar vervoer (DAV), zouden ook zij gebruik
moeten kunnen maken van busstroken. Deze
suggestie van mij zette Vlaams minister van
Mobiliteit ertoe aan om een en ander te
onderzoeken.
Zich vlot verplaatsen is voor de meeste van ons een
dagelijkse vanzelfsprekendheid. Voor wie een ernstige
bewegingsbelemmering heeft omwille van bijv. een handicap,
is dat helemaal anders. Al te dikwijls leidt dit tot verlies van
kansen op het vlak van wonen, opleiding, ontspanning en
tewerkstelling. De diensten aangepast vervoer, zoals bijv.
Handicar of De Rolkar, proberen hier een antwoord op te
bieden. Op vraag van hun cliënten vervoeren ze hen van deur
tot deur in voertuigen die toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers. De cliënt betaalt per kilometer. De 14
DAV's in Vlaanderen worden financieel gesteund door
Vlaanderen, provincies en gemeenten.
De wagens die in dienst rijden van de DAV’s mogen echter
geen gebruik maken van bijzonder overrijdbare beddings of
busstroken, terwijl taxi’s en voertuigen van het openbaar
vervoer of voor schoolvervoer dat wel mogen. Nochtans kan
de dienstverlening van de DAV’s vergeleken worden met die
van een taxi.
In een parlementaire vraag polste ik bij de minister naar
mogelijkheden om de busstroken ook toegankelijk te maken
voor de DAV's. Hij beloofde dit te onderzoeken in overleg met
de andere Gewesten en de gemeenten. Natuurlijk blijft het
belangrijk om een busstrook zoveel als mogelijk te vrijwaren
voor hetgeen zij in het leven is geroepen: collectief vervoer en

bepaalde vormen van woon-werkverkeer. Voor de DAV's zou
het gebruik echter een groot pluspunt zijn. De tijdswinst geeft
hen immers de mogelijkheid meer mensen te vervoeren.
Mogelijk ook goed nieuws dus voor de Zoersese Handicar!

Vlaams minister Jo
Vandeurzen geeft aftrap van
zorgstrategisch plan
Als eerste gemeente in Vlaanderen maakte
Zoersel een zorgstrategisch plan op. Vorige week
werd dit plan offcieel gelanceerd. Onze gemeente
mocht daarvoor Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen en Antwerps deputé Peter Bellens
ontvangen.
Voor de opmaak van het zorgstrategisch plan werd een
analyse gemaakt van de zorgnoden die vandaag spelen en
zich de komende jaren of decennia in onze gemeente zullen
voordoen. Dit vormde het vertrekpunt om antwoorden te
formuleren: Hoe kunnen we in Zoersel de zorg aanbieden die
écht nodig is? Hoe kunnen we de betaalbaarheid van deze
zorg garanderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
mensen die zorg nodig hebben er écht bijhoren?
Voorzieningen uit verschillende sectoren, zelfstandige
zorgverstrekkers, thuiszorgorganisaties enz. staken de
koppen bij elkaar en deden een doorgedreven oefening in het
outside the box-denken, waardoor unieke vormen van
samenwerking tot de mogelijkheden begonnen te horen.
Net zoals het Vlaams welzijnsbeleid is het zorgstrategisch
plan gestoeld op de kracht en zelfstandigheid van de
zorgbehoevende enerzijds en op verbondenheid en
wisselwerking anderzijds. Formele en informele zorg op
buurtniveau staat centraal. Zo kan immers meer zorg op maat
worden geboden, zonder aanzienlijke meerkost.
Het lokale bestuur krijgt in het plan een regierol, de
instellingen en zorgverleners anticiperen op de zorgvragen,
en de individuele zorgvrager geniet van een kwaliteitsvol en
meer toegankelijk aanbod. Het zorgaanbod wordt
georganiseerd naargelang de zorgbehoeften en niet in functie
van de zorgsector.
Ik ben heel tevreden dat de droom van zorgzaam Zoersel
weer een stukje reëler is geworden. De droom van een
gemeente waarin wie zorg nodig heeft die kwalitatief en
betaalbaar krijgt, en waarin kwetsbare mensen gewoon deel
uitmaken van de leefgemeenschap, daar blijven we samen
aan werken!
Minister Vandeurzen reageerde alvast zeer
enthousiast. Vanuit Vlaanderen, onder meer onder impuls van
de resolutie die ik daarover vorige legislatuur mee indiende,
zullen ook andere gemeenten worden aangespoord om een
zorgstrategisch plan op te maken.

Nieuwe wijk Het Klooster krijgt
speelplein
Afgelopen legislatuur tekenden een 400-tal
jongeren in op het project betaalbaar wonen 'Het
Klooster' in Zoersel. Van bij de opstart werd in de
wijk de nodige plaats voorzien om een
speelruimte in te richten.
Dit plan begint nu vorm te krijgen. Het studiebureau kwam
recent haar voorstellen toelichten aan het schepencollege.
Een avonturenbos, een klimtoestel, een
behendigheidsparcours en een leuk bruggetje over de
waterpartijen behoren tot de mogelijkheden. Er komt ook een
speelweide, die tevens kan dienen voor een buurtbarbecue.
Bovendien zal Het Klaverpad, een doodlopend straatje in de
nieuwe wijk, breed uitmonden, zodat kinderen er naar
hartenlust kunnen fietsen en spelen. De buurtbewoners
zullen worden uitgenodigd voor een vergadering waarop we
dit nieuwe project toelichten en bespreken.
Intussen hebben al heel wat gezinnen hun woondroom aan
Het Klooster kunnen waarmaken. Voor heel de Zoerselse
CD&V-ploeg blijft betaalbaar wonen één van de
topprioriteiten.

Ontbijten met Wouter Beke
de vorige jaren was het telkens enorm gezellig,
dus ook dit jaar organiseren we met plezier een
voorjaarsontbijt. Iedereen is welkom op zondag
26 april!
Wees welkom op zondag 26 april 2015 in zaal Sint Maarten
(Lindedreef 16, 2980 Zoersel). We ontvangen u met een
glaasje cava of fruitsap om 10u.
Partijvoorzitter Wouter Beke komt niet alleen meegenieten, hij
zal ook toelichting geven bij de politieke actualiteit.
Inschrijven doet u bij Luc Kennis via luc.kennis@zoersel.be of
0477 25 88 65. Kinderen tot 10 jaar betalen € 8, wie ouder is
kan mee-eten voor € 15. Vermeld uw naam en de activiteiten
als u betaalt via ons rekeningnummer BE41 7331 4825 2810.
Tot dan, wij kijken er alvast naar uit!

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

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

