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Beste lezer,
Er ligt veel werk op de plank. De afgelopen weken was mijn conceptnota over
interlandelijke adoptie het gespreksonderwerp in de commissie Welzijn. Het voorstel van
decreet voor de inrichting van extern toezicht op jeugdinstellingen die besloten opvang
organiseren, is voor advies naar de Raad van State.
Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger stelde ik bovendien een vraag over de
vergoeding van het vrijwilligerswerk en hoe dit ook op andere manieren kan dan louter
geldelijk. Vrijwilligers zijn immers onmisbaar in onze samenleving, en in de welzijns- en
gezondheidssector zijn ze een niet weg te denken aanvulling op de professionele hulp.
De oproep van Vrouw & Maatschappij naar aanleiding van Internationale Vrouwendag om
meer vrouwen tewerk te stellen bij de politie vertaalden we met de CD&V-vrouwen uit de
Voorkempen op lokaal niveau.
En we bereiden ook andere leuke en interessante activiteiten voor: noteer zeker de
studiedag van de CD&V-senioren en het ontbijt van CD&V Zoersel in uw agenda.

Extern toezicht op
gemeenschaps- en andere
jeugdinstellingen
Er komt een externe commissie van toezicht op
de gemeenschapsinstellingen en andere
jeugdinstellingen die besloten opvang
organiseren. Ik werkte hierover een voorstel van
decreet uit dat ik samen met de andere
meerderheidspartijen indiende. De commissie
wordt geïnstalleerd in de schoot van het
Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de
Kinderrechtencommissaris die de commissie zal
voorzitten. De jongeren die in jeugdinstellingen

verblijven krijgen het recht via de
maandcommissarissen zaken aan te kaarten of
een klacht te uiten.
Tot op heden gebeurde het toezicht op de
gemeenschapsinstellingen door de administratie zelf. Die was
als het ware rechter en partij tegelijk. Vlaanderen kreeg
hierop vanuit diverse hoeken reeds meermaals opmerkingen.
Daar komt nu verandering in.
Met de oprichting van een externe commissie van toezicht,
komt er een extern en onafhankelijk toezicht. Minstens één
keer per maand zullen de maandcommissarissen de
instellingen bezoeken. Zij zijn bereikbaar voor de jongeren,
die bij hen opmerkingen kunnen uiten. Wanneer het gaat over
een echte klacht, wordt die overgemaakt aan het
Kinderrechtencommissariaat.
De commissie kan bemiddelen en aanbevelingen formuleren.
Er is ook voorzien in een actieve terugkoppeling naar de
voorzieningen en de jongeren zelf.
Jaarlijks zal de commissie over haar werking, vaststellingen
en aanbevelingen rapporteren aan het Vlaams Parlement. Op
die manier krijgen minderjarigen die van hun vrijheid beroofd
zijn meer en noodzakelijke rechtswaarborgen. Bovendien
krijgen we meer zicht op de detectie van problemen én op de
positieve ontwikkelingen op het vlak van behandeling van
minderjarigen in de voorzieningen.
Het voostel is nu voorgelegd aan de Raad van State en zal
nadien besproken worden in de commissie Welzijn.

Ervaringsdeskundigheid
verankeren in jeugdhulp
Met een nieuw parlementair initiatief pleit ik voor
een structurele erkenning en subsidiëring van
organisaties waarin kinderen en jongeren die
betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun
stem kunnen laten horen, zowel naar elkaar toe
als naar de jeugdhulpaanbieders als naar de
beleidsmakers.
Vandaag de dag zijn in de jeugdhulp al enkele
cliëntenorganisaties actief. Deze worden als projecten
gesubsidieerd. Het is echter beter om cliëntenorganisaties
structureel kan erkennen en subsidiëren. Meerdere erkende
cliëntenorganisaties moeten zich kunnen organiseren in een
cliëntenforum. Vanuit dit forum kunnen vertegenwoordigers
participeren aan het beleid omtrent integrale jeugdhulp.
Cliëntenorganisaties hebben verschillende taken en
doeleinden:
- bijdragen tot een participatieve jeugdhulpverlening
- bijdragen aan de empowerment van minderjarigen of ouders
(met ervaring) in de jeugdhulp
- informatie verstrekken over integrale jeugdhulp
- lotgenotencontacten organiseren
- het cliëntenperspectief inbrengen in onderzoeksopdrachten
rond jeugdhulpverlening
- vanuit ervaringsdeskundigheid aanbevelingen doen
- bijdragen aan een meer genuanceerde beeldvorming over

jeugdhulp en over de reële behoeften van betrokkenen.
Nu de conceptnota is ingediend, zal deze verder worden
besproken in de commissie Welzijn. Het is de bedoeling dat
daaruit een nieuwe regelgeving voortvloeit.

Meer inspanningen nodig om
toegankelijkheid openbaar
vervoer te verhogen
Van de 40.000 haltes die De Lijn in Vlaanderen
telt, zijn er volgens een ruwe schatting slechts
3,5% toegankelijk voor personen met een
handicap. Ook veel bussen en trams zijn nog niet
aangepast voor mensen met een beperking. Dat
leerde ik uit verschillende parlementaire vragen.
Hoog tijd om actiever in te zetten op de aanleg
van toegankelijke haltes.
Bij het beoordelen van de toegankelijkheid wordt een
onderscheid gemaakt tussen haltes die toegankelijk zijn voor
personen met een motorische beperking, voor personen met
een motorische beperking mits assistentie, en voor personen
met een visuele beperking. Dat is belangrijk. Wanneer de
toegankelijkheidsstatus van de haltes via o.a. een koppeling
aan de routeplanner, brochures, websites en borden aan de
haltes kenbaar wordt gemaakt, kunnen gebruikers die minder
mobiel zijn hun route beter plannen en is de kans kleiner dat
ze voor onaangename verrassingen komen te staan. Nóg
meer toegankelijke haltes verhogen de
mobiliteitsmogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn
natuurlijk nog meer.
De wegbeheerders moeten hiermee rekening houden bij de
heraanleg van straten. De Lijn stelde daarvoor een gids
samen met praktisch toepasbare principeontwerpen, die is
afgestemd op de richtlijnen van het Agentschap Wegen en
Verkeer.
Ook de voertuigen moeten aangepast zijn. Eind 2014 waren
77% van de bussen en 34,8% van de trams toegankelijk. En
alle 159 bussen en 30 trams die in 2015 nieuw geleverd
werden, zijn van het toegankelijke type.
Lees meer hierover (ook Antwerpse cijfers) op mijn website.
Zie ook het artikel op gva.be.

Afsprakenkader tussen private
hulpaanbod en politie
Tijdens het parlementair debat over de
controversiële actie van het Antwerpse Snelle
Respons Team dat in november een 14-jarig
meisje tot bedaren bracht met een rubberen
kogel, benadrukte ik de nood aan duidelijke
afspraken tussen politie en jeugdhulp.
Ondertussen is er werk gemaakt van een

afsprakenkader.
Het Antwerpse private hulpaanbod en het Antwerpse
politiekorps werken nu aan een transparant kader over hun
samenwerking. Belangrijk is aandacht te hebben voor de
specifieke situatie van een welzijnssetting en uit te gaan van
een ketenaanpak die vertrekt van de interne procedures en
het interne stappenplan van een voorziening. De minister
belooft bovendien om na te gaan hoe het initiatief kan worden
uitgerold in heel Vlaanderen.
Uit cijfers van Jongerenwelzijn blijkt dat in 2014 en 2015 de
politie op een 100-tal agressie-incidenten in
gemeenschapsinstellingen slechts in 20 situaties moest
tussenkomen. In één situatie werd peperspray gebruikt, maar
geen van de tussenkomsten escaleerde.
In principe gebruikt de lokale politie bij haar tussenkomsten
geen vuurwapens. In instelling De Zande is er zelfs een
formele afspraak dat politieagenten hun dienstwapen
achterlaten in speciaal daartoe voorziene lockers vooraleer
de instelling binnen te gaan.

Jongeren binnen jeughulp
moeten kunnen kiezen uit pool
van vertrouwenspersonen
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen
maakt werk van een pool van
vertrouwenspersonen voor jongeren die in
contact komen met de jeugdhulp. Dat vernam ik
in antwoord op een parlementaire vraag. Deze
pool moet ervoor zorgen dat jongeren die niet
kunnen terugvallen op een netwerk, toch een
vertrouwenspersoon kunnen vinden die hen
bijstaat in de uitoefening van hun rechten binnen
de jeugdhulp.
In het kader van de integrale jeugdhulp fungeert de
vertrouwenspersoon als vast aanspreekpunt voor de
minderjarige doorheen het hele traject van de
jeugdhulpverlening. Hij of zij krijgt het mandaat om
jeugdhulpverleners aan te spreken, bemiddeling en overleg te
initiëren en de situatie te volgen. Het is belangrijk dat de
minderjarige de vertrouwenspersoon zelf kan aanduiden en
dat die vertrouwenspersoon een vrijwilliger is die niet
rechtstreeks betrokken is bij de hulpverlening.
Zorginspectie constateerde dat het voor jongeren niet altijd
gemakkelijk is om iemand te vinden die deze rol wil en kan
opnemen. Ook blijken organisaties binnen de
jeugdzorg jongeren wel de kans bieden om zich te laten
bijstaan door een vertrouwd persoon, maar niet onder het
statuut van vertrouwenspersoon.
Daarom werden acties ontplooid om zowel minderjarigen als
hulpverleners te informeren over vertrouwenspersonen. Het is
belangrijk dat de figuur van en het werken met een
vertrouwenspersoon ingeburgerd raakt in het werkveld.
Bovendien moet er in 2018 een pool van
vertrouwenspersonen zijn. In voorbereiding daarvan wordt
gewerkt aan een informatiepakket en een helpdesk voor

vertrouwenspersonen, gekoppeld aan een cliëntgerichte
webpagina.

Spitsstrook E313-E34 veel
gebruikt
De spitsstrook tussen de ring rond Antwerpen en
de splitsing E313-E34 in Ranst werd in 2015 maar
liefst 67 keer langer of bijkomend opengesteld
dan voorzien. Dat bleek uit het antwoord op een
parlementaire vraag die ik hierover stelde.
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. Dat wil zeggen dat de spitsstrook normaal gezien zo’n
250 keer per jaar geopend is (5 dagen x 52 weken – 10
feestdagen).
Indien de verkeersdrukte of de omstandigheden (ongeval,
werken) het vereisen, kan het Vlaams Verkeerscentrum de
spitsstrook op andere momenten openstellen. Zo ging de
spitsstrook vorig jaar 54 keer vroeger open, meestal omwille
van drukte, om file omwille van een ongeval op de R1/E313
weg te leiden, of omwille van file op de uitrit van
Wommelgem. 2 keer werd de strook later gesloten dan
normaal. In 2015 ging de strook ook 13 keer open op een
ander tijdstip dan het normaal voorziene, meestal in het
weekend.
De spitsstrook heeft een positief effect in de afvoer van het
verkeer vanuit Antwerpen. De cijfers tonen aan dat de strook
niet alleen nuttig is voor de normale verkeersafwikkeling. De
aanvankelijke twijfels over het feit dat de spitsstrook de ruimte
van de pechstrook inneemt, waren onterecht, gezien de
spitsstrook slechts 3 keer op een heel jaar dicht moest blijven
omwille van een defect voertuig.

De politie, uw vriendin
Op Internationale Vrouwendag (8 maart) roept
Vrouw & Maatschappij op om een 'cravatte' te
dragen. Dit jaar hebben we zelfs een kepie
opgezet om aandacht te vragen voor de
ondervertegenwoordiging van vrouwen bij
politiediensten, zeker in kaderfuncties.
De politie is een openbare dienstverlening met een
belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie. Vrouwen én
mannen moeten zich welkom en veilig voelen wanneer zij
beroep doen op politionele diensten. Een meer diverse
samenstelling van het personeel zorgt voor een grotere
toegankelijkheid voor de burger. Denk bijv. aan vrouwen die
het slachtoffer geworden zijn van seksueel of intrafamiliaal
geweld. Hun verhaal doen bij een mannelijke politieinspecteur kan een hoge drempel zijn. Ook het begrip voor en
inzicht in bepaalde problemen (bijv. het onveiligheidsgevoel
van vrouwen op straat, discriminatie…) kan op deze manier
worden vergroot.
Samen met enkele CD&V-vrouwen uit Brecht, Schilde, Malle

en Zoersel trok ik naar het zonecommissariaat van de politie
Voorkempen om ook daar het genderonevenwicht aan de
kaak te stellen. Het basis-, midden- en officierenkader bestaat
uit slechts 27 vrouwen, dat is 21%. Dat kan beter!

Feest op de seniorenfuif
Al voor het 5e jaar op rij organiseerde Logo
(Lokaal Gezondheidsoverleg) Antwerpen op 19
januari ll. een dansnamiddag voor senioren in de
Toverfluit.
Als OCMW-voorzitter ging ik graag de sfeer opsnuiven. Ik
mocht ook mee de kaarsjes voor de verjaardagstaart
uitblazen. Op naar de 10 jaar!

Natuur speelt hoofdrol in
nieuwe tentoonstelling De Bijl
Houdt u van natuurtaferelen? Geschilderd of
getekend? Ga dan zeker eens kijken in
cultuurhuis De Bijl (Dorp 1, Zoersel). Nog tot 20
maart kan u er terecht voor een interessante
expo met werk van twee getalenteerde
Zoerselaars: Carl Brenders en Johan Truyen.
Carl Brenders was illustrator bij fotogravure De Schutter en
gespecialiseerd in hyperrealistische weergaven van natuur en
dier. Hij kan met de grootste nauwkeurigheid maanden wijden
aan de afwerking van één kunstwerk en hij heeft klanten tot in
Amerika, waar ze dol zijn op de schilderijen die hij maakt van
beren, wolven, leeuwen, arenden…
Johan Truyen won onlangs nog de Zoerselse cultuurprijs.
Hem kennen we van zijn schetsen over het plattelandsleven.
Hij kiest vooral koeien, paarden en kippen als model en zijn
werken (kalenders, logo’s, brochures) hebben vaak een
ecologische inslag.
De ontmoeting van zeer uiteenlopende stijlen van twee
kunstenaars met een groot hart voor de natuur is zeker de
moeite om eens te gaan bekijken!

Jaarthema cultuur: Vakantie
dichtbij en veraf
Aan het begin van deze legislatuur werd beslist
om op cultureel vlak om de twee jaar te werken
met een jaarthema. In 2016 is dat thema ‘vakantie
dichtbij en veraf’ en daar is een goede reden
voor.

Na de Grote Staking van juni 1936, 80 jaar geleden, werd in
ons land een wet gestemd waarbij werknemers die minimaal
één jaar in dienst waren, recht kregen op zes betaalde
vakantiedagen. Deze regeling was een goede zaak voor het
beginnend dagjes- en verblijfstoerisme in eigen land. In
datzelfde jaar opende in Zoersel jeugdherberg Gagelhof. De
oude legerbarak kwam echter niet ongeschonden uit de
Tweede Wereldoorlog. Daarom werd een bouwkamp
ingericht. Het hoofdgebouw van de jeugdherberg is gebouwd
door studenten van over heel Europa volgens een ontwerp
van de architecten Renaat Braem en Willy Van Gils.
Vanuit deze invalshoek organiseert de cultuurdienst dit jaar
heel wat activiteiten die te maken hebben met vakantie en
toerisme. Verschillende verenigingen stappen mee in dit
jaarthema. Zo komen we tot een uitgebreid aanbod aan
tentoonstellingen, lezingen, films…

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.

Wonen en Zorg in 2020
Nog betaalbaar! Wie betaalt wat?
De CD&V-senioren organiseren op donderdag 24
maart in GC Kadans (Achter d'Hoven 15, 2990
Wuustwezel) een studiedag voor senioren en
beleidsmakers.
09:30u Ontvangst met koffie
10:00u Huidige situatie in Woonzorg door Katrien
Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger
10:20u Visie op de toekomst voor Wonen en Zorg met
• An Hermans, nationaal voorzitster van CD&V senioren
• Vanuit de vzw: Paul Van Tendeloo, directeur Ouderenzorg
Emmaüs
• Vanuit de privé: Tom Van Berckelaer van VULPIA
12:30u Broodjeslunch

13:15u Economisering van de Woonzorg. Voldoende
kwalitatief aanbod.
Dagprijzenbeleid met Bernadette Van Den Heuvel,
kabinetsmedewerker van Jo Vandeurzen, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15:00u Afsluiting met receptie
Deelname: senioren (+60) 5 euro, anderen 8 euro
Inschrijven tot 21 maart via guido.dens@gmail.com of 0497
54 06 03.
Betaling ter plaatse of op rekeningnummer BE42 3200 4359
0254 (Guy Dens, Aardekensweg 3, 2390 Oostmalle) met
vermelding van naam en gemeente.

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

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

