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Beste lezer,
De temperaturen brengen ons wat in verwarring, maar de kleuren van de bomen verraden
ontegensprekelijk dat het herfst is.
In het parlement betekent dat dat er binnenkort besprekingen van de beleidsbrief en de
begroting op de agenda staan.
Ook traditie in de herfst is de overledenen herdenken. Met sterven wordt iedereen
geconfronteerd. Het is gepast dat we vanuit het beleid mogelijkheden creëren voor
mensen om een afscheid een persoonlijke invulling te geven. Dit helpt in het verwerken
van verlies.
Wie het moeilijk heeft, om welke reden dan ook, heeft sowieso nood aan ondersteuning.
Ik denk daarbij aan jonge mantelzorgers, jongeren of kwetsbare vrouwen die
geconfronteerd worden met geweld of misbruik, mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen, enz. Een luisterend oor kan al een groot verschil maken.
Dat is ook wat wij parlementairen willen zijn: een luisterend oor, om op basis daarvan
actie te ondernemen. Samen met mijn collega's hoop ik dan ook u te mogen ontmoeten
tijdens Oog in Oog op 24 november in Wuustwezel.
Katrien

Laat gemeenten bepalen waar
as kan worden uitgestrooid
Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om
naast de strooiweide op de begraafplaats nog
andere publieke plaatsen aan te duiden waar
assen na een crematie mogen worden
uitgestrooid. Nu is dat decretaal niet toegelaten.
Nochtans doen mensen het vaak toch. Hoog tijd
dus om praktijk en regelgeving met elkaar in het
reine te brengen.
In Vlaanderen mogen assen na een crematie slechts worden
uitgestrooid op een strooiweide op een begraafplaats of op
privéterrein als de eigenaar daar toestemming voor geeft.
Assen meenemen naar huis mag ook, maar dan moeten ze
op het einde van de bewaring terug worden gebracht naar de
gemeente voor uitstrooiing of begraving op de
begraafplaats. Dat gebeurt zelden en wordt niet
gecontroleerd, laat staan gesanctioneerd.
Er bestaat echter een maatschappelijke vraag om assen ook
te mogen uitstrooien op andere publieke plaatsen dan de
begraafplaats. In de praktijk worden assen al vaak
uitgestrooid in een park, in een rivier of in de duinen. Mensen
kiezen dan voor een plaats die voor hen een symbolische
betekenis heeft.
Daarom stel ik voor om gemeenten toe te laten om, door
middel van een beslissing van de gemeenteraad, officieel
publieke plaatsen op hun grondgebied aan te duiden waar
assen mogen worden uitgestrooid.
Op veel plaatsen bestaat er bijvoorbeeld al een geboortebos.
Waarom dan ook geen mogelijkheden scheppen voor een
herdenkingsbos? Of een zone in de duinen aanduiden waar
as kan worden uitgestrooid?
Mijn voorstel wil een decretaal kader creëren voor wat nu al in
de praktijk gebeurt. Het past in de evolutie naar een meer
persoonlijke invulling van afscheidsrituelen en asbestemming.
Tegelijk gebeurt dit met eerbied voor de nabestaanden en
met respect voor het privéleven.
Het voorstel wordt momenteel besproken met de andere
partijen in het Vlaams parlement.
Mijn voorstel kwam ook aan bod op Radio 2 en ATV.

Erkenning en ondersteuning
voor jonge mantelzorgers
Naar schatting 40.000 jongeren in Vlaanderen
tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun
zieke moeder of vader. Ze gaan minder
onbezorgd door het leven dan velen van hun
leeftijdsgenoten. In een voorstel van resolutie
vraag ik erkenning en betere ondersteuning voor
de jonge mantelzorgers.
Het opnemen van de taak van jonge mantelzorger heeft voor
veel kinderen en jongeren invloed op hen hele (sociale) leven

en ontwikkeling. Ze nemen zorgtaken op, staan in voor
huishoudelijke taken en hebben minder tijd om te spelen of
hobby's uit te nodigen. Op school komen ze wel eens te laat,
hebben een taak niet af of kunnen niet mee op een
meerdaagse uitstap.
Het Kinderrechtencommissariaat en Kind en Samenleving
riepen in het verleden al meermaals op tot een gericht beleid
voor deze doelgroep. Met een voorstel van resolutie versterk
ik deze oproep. Het is hoog tijd voor een specifieke aanpak
op Vlaams niveau.
We moeten meer aandacht schenken aan actieve bijdrage
van deze kinderen en jongeren aan onze samenleving. Naast
de erkenning van jonge mantelzorgers is het belangrijk werk
te maken van een adequate registratie. Ook vragen we om
zorgverleners, onderwijsactoren en de jeugdsector te
sensibiliseren omtrent de situatie, behoeften en perspectieven
van jonge mantelzorgers.
Tot slot vraag ik in de resolutie om bijzondere aandacht voor
kinderen en jongeren met een ouder die kampt met
psychische problemen en voor kinderen van ouders met
afhankelijkheidsproblemen. Belangrijk is om bij een
ziekenhuis- of soortgelijke opname van deze ouders
informatie te registeren over de aanwezigheid van kinderen
en jongeren in het gezin. Door de registratie van deze
gegevens kan later bij het ontslag de nodige ondersteuning
gegeven worden.
Lees meer

Doorbreek het taboe rond
postnatale depressie
Bijna 1 op 6 moeders kampt met een postnatale
depressie. Dat kan ernstige gevolgen hebben
voor het welzijn van zowel moeder als kind. In
een voorstel van resolutie, dat op 15 okt. ll. in het
Vlaams parlement werd goedgekeurd, wordt aan
de Vlaamse regering gevraagd naar meer
aandacht voor het probleem, opdat het
vroegtijdig gedetecteerd en behandeld kan
worden.
Vandaag rust een groot taboe op het hebben van een
postnatale depressie en bij uitbreiding op alle geestelijke
gezondheidsproblemen. Toch is het belangrijk om tijdig hulp
te zoeken wanneer moeders na de bevalling aanhoudend
depressieve gevoelens krijgen. Het welzijn van de moeder
heeft immers ook invloed op het welzijn van het kind en op de
relatie met de partner.
Daarom moet onder meer sterker worden ingezet op
screening. Het is aangetoond dat een systematische
screening van zwangere vrouwen op psychische problemen
heel wat lange-termijn problemen voor moeder en kind
kunnen voorkomen. Met een simpele vragenlijst kan de
aandoening makkelijk worden gedetecteerd.
Tijdens de bespreking van de resolutie deed ik een
tussenkomst in de plenaire vergadering. Bekijk ze hier.

Aanpak van geweld tegen
vrouwen met een handicap
Geweld tegen vrouwen met een handicap is een
reëel probleem, dat helaas soms zonder gepast
gevolg tegenover de dader blijft. Tijdens de
plenaire vergadering van 28 okt. ll. stelde ik
hierover een actuele vraag aan Vlaams minister
van Welzijn Jo Vandeurzen.
Volgens de belangenvereniging Persephone vzw komt
intrafamiliaal geweld voor bij één op de vijf gezinnen en bij
vrouwen met een handicap zelfs in één op de drie gezinnen.
Vrouwen met een handicap vormen een heel kwetsbare
groep, om verschillende redenen. Zo krijgen ze, aldus de
vereniging, te maken met een veelheid aan mogelijke daders,
zoals verzorgers, begeleiders, chauffeurs… Dat in combinatie
met vaak weinig middelen van verweer, maakt hen soms heel
machteloos.
Maar ook wanneer het misbruik aan het licht komt of de
vrouwen in kwestie de stap naar de politie of hulpverlening
zetten, is de strijd niet gestreden. Voor vrouwen die zich
omwille van hun handicap moeilijk verbaal kunnen uitdrukken,
is het vaak moeilijk om gehoord of zelfs geloofd te worden.
Daarenboven zijn vluchthuizen niet vaak voorzien op de
opvang van vrouwen met een handicap. Zo zijn er
bijvoorbeeld geen aangepaste kamers voor wie in een rolstoel
zit.
De minister zei ervoor te ijveren om deze problematiek te
laten opnemen in het actieplan met betrekking tot
gendergerelateerd geweld. Alsook zal hij in overleg gaan met
de CAW's om vluchthuizen meer toegankelijk te maken.
Bekijk de vraag en het antwoord hier.

Vooral jonge meisjes
contacteren chatbox
nupraatikerover.be
Kinderen en jongeren moeten zelf de weg kunnen
vinden naar gepaste hulpverlening wanneer ze
geconfronteerd worden met of vragen hebben
over seksueel misbruik. De inbedding van de
chatbox nupraatikerover.be in het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Brussel is dan ook een goede zaak. Ik pleit
verder ook voor een nog betere ondersteuning
en bekendmaking van deze kindvriendelijke tool.
In 2012 startte Child Focus met de chatbox
‘nupraatikerover.be’. Dat gebeurde vanuit de vaststelling dat
jongeren die slachtoffer zijn van of vragen hebben over
seksueel misbruik vaak hun weg niet vinden via de ‘klassieke’
hulpkanalen. Sinds 1 september 2014 wordt de chatbox
bemand door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

(VK) Brussel. Dankzij de werking binnen het VK kan sterker
worden ingezet op een aanklampende houding om de
mogelijkheden tot verdere hulpverlening te maximaliseren.
Vaak is het niet mogelijk om dit in één gesprek te realiseren,
waardoor een proces via chat op gang komt dat vaak leidt tot
een passieve of actieve doorverwijzing. Face-to-face
gesprekken vinden niet plaats.
De chatbox is 8 uur per week bereikbaar op maandag- en
donderdagavond en op woensdagmiddag. Op momenten dat
de chatbox gesloten is, kunnen jongeren mailen
naar info@nupraatikerover.be. De helft van de gesprekken in
2014 en het merendeel van de gesprekken in 2015 had
betrekking op extra-familiaal seksueel grensoverschrijdend
gedraag of misbruik, waarvan 22% viraal misbruik betreft
(bijv. online plaatsen van naaktfoto’s). In 2014 deden vooral
(77,7%) jonge meisjes/vrouwen beroep op de chatbox. Dat
vernam ik in antwoord op een parlementaire vraag aan
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.
Het is de bedoeling van de minister om deze legislatuur in te
zetten op een betere ondersteuning en verdere
bekendmaking van de chatbox. Een goede zaak, het blijft
immers belangrijk om oog te hebben voor de problematiek
van seksueel misbruik van minderjarigen en in te zetten op
preventie en aanpak van het probleem. En, het is daarbij ook
van belang om een geëigende aanpak te hanteren voor
kinderen en jongeren, zodat ook zij de weg vinden naar de
meest gepaste hulpverlening.

Zonneputteke open tot 2016
Omdat het gebouw allerminst energiezuinig is en
het dak in slechte staat, zal de infrastructuur van
het Zonneputteke op termijn verdwijnen. Maar tot
het zover is, mogen de verenigingen de
infrastructuur blijven gebruiken.
Het Zonneputteke is de thuishaven van de technische dienst
van de gemeente en van verschillende Zoerselse
verenigingen.
Ondertussen wordt nagedacht over een nieuw gebouw voor
de dienst openbare werken. En met o.m. de nieuwe
infrastructuur rond de bibliotheek van Zoersel, de nieuwe
lokalen van KFCE Zoersel en de mooie ruimte in de Kapel
van het Bethaniënhuis, hebben de Zoerselse verenigingen
heel wat alternatieven om bijeenkomsten te organiseren.
Omdat er nog geen besluit is genomen over de nieuwe
huisvesting voor de technische dienst, zal het Zonneputteke
nog blijven staan tot eind 2016, zo besliste het
schepencollege recent. CD&V was al langer vragende partij
om elke 6 maanden een evaluatie te houden van het gebruik
van het gebouw. Ondertussen kunnen de verenigingen die
dat willen, nog gebruik maken van de infrastructuur. Dat geeft
de verenigingen wat meer tijd om ondertussen rustig hun weg
te zoeken naar andere lokalen in de gemeente.

Vrouw & Maatschappij zamelt
verzorgingsproducten in voor
vrouwen op de vlucht
De Afdeling Vrouw & Maatschappij van CD&V
Zoersel zamelt ongebruikte welzijns- en
verzorgingsproducten in voor de vrouwen die als
vluchteling in ons land zijn toegekomen, om hen
een hart onder de riem te steken en zich weer
goed in hun veld te laten voelen.
Vandaag de dag is 1 op 122 mensen wereldwijd ofwel
vluchteling, intern ontheemde of asielzoeker. Ook in België
staan dagelijks honderden vluchtelingen in de rij voor de
Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
Het verblijf in een opvangcentra is erg belastend voor
vrouwen en dit zowel op fysiek als op psychologisch vlak. Ze
bevinden zich in een situatie die wordt gekenmerkt door angst
en onzekerheid. Bovendien worden ze vaak geconfronteerd
met een vorm van identiteitsverlies. De opvangmedewerkers
nemen een groot deel over van ‘hun’ taken en bezigheden,
zoals koken en zorgen voor de kinderen. Hun rol als vrouw en
moeder komt hierdoor als het ware onder druk te staan.
Zonder rolpatronen te willen bevestigen, willen wij deze
vrouwen steunen en hun versterken. Persoonlijke hygiëne en
welzijn, kortom het zich goed in hun vel voelen, lijkt ons
daarbij cruciaal.
Daarom organiseert Vrouw & Maatschappij een inzamelactie
van ongebruikte schoonheids- en verzorgingsproducten.
De actie ging van start op 3 november tijdens de
maandelijkse markt van Zoersel. Radio 2 kwam er een kijkje
nemen. Van deze ingezamelde producten maken we
pakketjes die we gaan bezorgen aan de vrouwen in de
opvangcentra in de regio.

Oog in oog met
parlementsleden
De Vlaamse en Federale regering zijn sinds 2014
aan het werk. Na anderhalf jaar beleid zijn er
zeker vele vragen, suggesties enz... die u aan
onze politici zou willen stellen. Dat kan, tijdens
de Oog in Oog bijeenkomst van dinsdag 24
november 2015.
U kan rechtstreeks met onze Europese, federale en Vlaamse
parlementairen en provincieraadsleden uit Antwerpen in
dialoog gaan. Zij puzzelen dagelijks aan onze samenleving,
op het vlak van wonen, werken, leven, mobiliteit, welzijn,
onderwijs, enzovoort. Tijdens Oog in Oog staan ze kan u al
uw vragen, suggesties, meningen in een gezellige sfeer
overmaken. Er is ook een afzonderlijke ruimte voorzien,
mocht u dit wensen.
Ook Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en minister van Onderwijs, zal als gastspreker
aanwezig zijn.

Afspraak op 24 november vanaf 20u00 in Wuustwezel,
Achter d’Hoven 63.
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