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Beste lezer,
Traditioneel legt de Vlaamse Regering op de vierde maandag van september de
Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht de minister-president de
algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse
begroting voor het volgende jaar. Het parlementaire debat over de Septemberverklaring
volgde op woensdag en binnenkort zullen in de commissievergaderingen de
begrotingsbesprekingen volgen.
Natuurlijk kwam ook het vluchtelingenthema aan bod. Namens CD&V brak onze
fractieleider een lans voor politici die mensen verbinden. Samen zoeken naar
oplossingen, dát is onze taak, niet mensen bang maken en zo de polarisering
bewerkstelligen.
In antwoord op een parlementaire vraag van mij zei minister Vandeurzen dat er zich al
bijna 2000 gezinnen hadden gemeld in antwoord op de oproep van Pleegzorg Vlaanderen
om vluchtelingen op te vangen. Hopelijk kan deze respons worden aangegrepen om meer
kandidaten te vinden voor pleegzorg in het algemeen.
Ondertussen ligt het andere parlementaire werk allerminst stil. Zo blijf ik me inzetten voor
die mensen die een extra steuntje wel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op de huizenmarkt.
Want wie kan wonen in een aangepaste woning en af en toe kan rekenen op een
helpende hand, kan een verhuis naar een woonzorgcentrum langer uitstellen.
Verder leest u in deze nieuwsbrief initiatieven ten behoeve van jongeren met psychische
problemen, mensen die het financieel minder breed hebben en personen met een
beperking.

10% aangepaste woningen bij
nieuwe sociale bouwprojecten
In confrontatie met de vergrijzing van de
bevolking en de evolutie naar
vermaatschappelijking van zorg, pleit ik voor
meer aangepaste woongelegenheden voor
mensen met een zorgbehoefte in het aanbod van
de sociale huisvestingsmaatschappijen. Op
vandaag blijkt het aanbod veel te laag om aan de
noden te verhelpen. Daarom stel ik een
inhaalbeweging voor.
Omdat er geen cijfers bestaan over het aantal sociale
huurwoongelegenheden die zijn aangepast aan mensen met
fysieke beperkingen, organiseerde ik zelf een bevraging bij de
90 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen die
woningen verhuren. In totaal verhuurden de 44 sociale
huisvestingsmaatschappijen die deelnamen aan de bevraging
67.878 sociale woningen (dd. 30 juni 2015). Daarvan bleek
slechts 1,8%, aangepast voor bewoners met een fysieke
beperking.
Hoewel heel wat SHM’s aangaven dat ze nu bij nieuwbouw of
renovatie toch ook inspanningen doen om bijkomend
aangepaste woningen te creëren, is dit niet algemeen en
wordt er geen eenduidige lijn gevolgd. Daarom vind ik dat er
duidelijkere beleidslijnen moeten komen. Zo zou bij nieuwe
projecten van sociale verhuurmaatschappijen minstens
10% van de woningen aangepast moeten zijn aan mensen
met een fysieke beperking.
44% van de sociale huurwoningen in Vlaanderen worden
thans verhuurd aan 60-plussers. 19,46% van de kandidaathuurders is ouder dan 60 jaar. In 2030 zal 25% van de
bevolking in het Vlaams Gewest ouder zijn dan 65 en tegen
2050 spreekt men van 11% 80-plussers. Met een stijgende
leeftijd gaan ook fysieke ongemakken gepaard. Een
aangepaste woning is dan een basisvoorwaarde om
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Om in 2025 te komen tot een totaal van 5% aangepaste
woningen is een aangroei van 6.800 aangepaste
woongelegenheden nodig ten opzichte van vandaag. Dat is
18% van het totaal aantal voorziene woningen. Een quotum
van minstens 10% is dus geenszins overdreven. Dat zou
betekenen dat er tussen nu en 2025 3.750 bijkomende
aangepaste sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Zo
komt het totaal op 6.250, of 3,3% van het totale sociale
huurpatrimonium.
Bij renovatieprojecten moeten inspanningsverbintenissen
worden opgelegd aan de maatschappijen, zodat ook dan de
nodige aandacht wordt gegeven aan het creëren van
bijkomende aangepaste woongelegenheden.

Oppashulp: Limburg koploper,
Antwerpen achterop
Vlaanderen telt 52 erkende diensten voor
oppashulp. Deze organiseren oppashulp voor
zorgbehoevenden door vrijwilligers. In 2014
maakten 8637 mensen hiervan gebruik. Dat
vernam ik in antwoord op een parlementaire
vraag aan minister Jo Vandeurzen.
Er bestaan echter sterke verschillen tussen de
provincies, zowel voor het aantal vrijwilligers, als
voor het aantal gepresteerde uren.
De diensten voor oppashulp in Vlaanderen coördineren de
vraag en het aanbod naar oppashulp door vrijwilligers.
Mensen met zorgbehoeften kunnen er diensten terecht
wanneer ze een beroep willen doen op een vrijwilliger om hen
gezelschap te bieden, toezicht te houden of een aantal
basiszorgen te verlenen. Cliënten betalen een
onkostenvergoeding van max. € 2,72 per uur.
In 2014 presteerden 3667 vrijwilligers 1.062.587,06 uren
oppashulp, dat is een stijging met 5% tegenover 2013. Ze
hielpen 2956 mannen en 5681 vrouwen, voornamelijk 70plussers.
Er ziojn echter grote verschillen tussen de provincies voor wat
betreft het aantal vrijwilligers, maar ook voor wat betreft het
aantal uren dat die vrijwilligers presteren. Zo bedraagt de
programmatie in Antwerpen slechts 64%, terwijl dit - met
uitzondering van Vlaams-Brabant (80%) - in de andere
provincies 100% bedraagt. Ook het aantal vrijwilligers per
inwonersaantal ligt lager in Antwerpen. De Limburgse
vrijwilligers engageren zich jaarlijks gemiddeld voor 470 uren
oppashulp, dat is beduidend meer dan elders in Vlaanderen.
Dankzij de diensten Oppashulp kunnen mensen vaak langer
thuis blijven wonen. De zorg van de vrijwilligers vormt immers
een onmisbare aanvulling op de professionele hulp en op de
hulp van mantelzorgers. De grote verschillen tussen de
provincies doen mij vermoeden dat niet overal evenveel
bekendheid wordt gegeven aan deze hulpvorm. Dat verdient
dus extra aandacht.
Bekijk alle cijfers op mijn website.

Ruim 900 jongeren in
gemeenschapsinstellingen
Vorig jaar werden 1154 opnames van
minderjarigen in een gemeenschapsinstelling
geregistreerd. Dat is een daling tegenover de
twee voorgaande jaren. Dat vernam ik uit cijfers
die ik opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen. Het gaat voornamelijk over jongens
en over jongeren die een als misdrijf omschreven
feit pleegden.
Minderjarigen komen in de residentiële of semi-residentiële
hulpverlening terecht omdat ze zijn doorverwezen door de
jeugdrechtbank. Zo’n (tijdelijk) verblijf buiten de eigen
gezinscontext wordt georganiseerd wanneer de jongere zich
in een verontrustende situatie (VOS) bevindt of wanneer hij
een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegde.
De laatste jaren is een dalende trend merkbaar in het aantal
opnames in de gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen. In
De Zande (Beernem en Ruiselede) en De Hutten en De Markt
(Mol) werden het voorbije jaar in totaal 921 jongeren tussen
12 en 19 jaar opgevangen, 274 meisjes en 647 jongens. Een
aanzienlijk verschil met 2013 (936 opnames) en 2012 (972
opnames).
In 2012 werden 16 jongeren onder 14 jaar opgenomen en in
2013 15 jongeren. In 2014 waren dat er nog 10. Een positieve
evolutie dus, want dit moeten m.i. echt uitzonderingssituaties
blijven.
Het aantal jongeren die werden opgenomen is dan wel
gedaald, het aantal opnames ligt in 2014 hoger dan in de
voorgaande jaren. Binnen de periode van een jaar kan een
jongere immers meermaals in een gemeenschapsinstelling
worden opgenomen, afwisselend omwille van een MOF- als
van een VOS-maatregel.
Eerder al maakte minister Vandeurzen bekend dat in de
campus Wingene nog deze maand bijkomende plaatsen in
gebruik worden genomen.
Bekijk alle cijfers op mijn website.

vzw Stokpaardje verkoopt rode
neuzen
Een tijdje geleden zette ik samen met enkele
anderen mijn schouders onder een nieuwe vzw,
nl. Stokpaardje. Stokpaardje ondersteunt mensen
met een problematiek op het vlak van geestelijke
gezondheid. Met projecten en initiatieven wil de
vzw verschillende thema’s bespreekbaar maken
en onder de aandacht brengen. Zo plant
Stokpaardje een kortfilm over ‘catfishing’
gemaakt door regisseur Adil el Arbi en
jeugdauteur Dirk Bracke. Wil u helpen om de
nodige fondsen voor dit en andere projecten te
vergaren, koop dan ook een Rode Neus!
Ongeveer 1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische
problemen, dikwijls met zware gevolgen. Om het taboe te
doorbreken en geld in te zamelen voor een betere opvang
van deze jongeren worden dit jaar voor het eerst Rode
Neuzen verkocht.
De Rode Neuzen kosten € 3 per stuk. Het Rode Neuzen
Fonds gebruikt het ingezamelde geld om initiatieven te
ondersteunen die hulp bieden aan jongeren met psychische
problemen.
Deze actie is ook voor vzw Stokpaardje erg welkom, want laat
het nu ons stokpaardje zijn dat jongeren zich goed moeten
kunnen voelen. De vzw zal een psycho-educatieve kortfilm
maken ter preventie van zelfdoding. De film zoomt in op
‘catfishing’ en wil een sensibiliserende boodschap brengen.
Catfishing is het fenomeen waarbij iemand op het internet een
valse identiteit aanneemt om anderen emotioneel schade te
berokkenen. Het project is er voor en door jongeren.
Verschillende tieners hebben over dit thema gebrainstormd
met jeugdauteur Dirk Bracke. Dat leidde tot een verhaal
waarvan regisseur en slimste mens Adil el Arbi een kortfilm
zal maken.

Verenigingen krijgen ook
subsidie voor
toegankelijkheidsverhogende
werken aan lokalen
Zoersel kent een bruisend verenigingsleven. Veel
verenigingen beschikken bovendien over hun
eigen infrastructuur. Helaas zorgen
onaangepaste en verouderde gebouwen vaak
voor toegangsproblemen voor mensen met een
beperking enerzijds en hoge energielasten
anderzijds.
Sinds 2006 voorziet de gemeente subsidies voor
verenigingen die maatregelen nemen om hun lokaal
energiezuiniger te maken. Heel wat verenigingen deden er al
beroep op. Steeds vaker willen verenigingen hun lokalen ook
meer toegankelijk maken voor mensen met een beperking.

Aangezien zowel een duurzaam milieubeleid als de integratie
en activering van kansengroepen twee belangrijke
beleidsdoelstellingen zijn van Zoersel, willen we verenigingen
die met het oog daarop aanpassingen willen doen aan hun
lokalen, graag ondersteunen. Daarom besliste de
gemeenteraad op mijn voorstel om het toelagereglement voor
verenigingen aan te vullen.
Concreet betekent dat dat de gemeente aan verenigingen nu
niet alleen een toelage kan toekennen voor het uitvoeren van
energiebesparende werken, maar ook voor werken die de
fysieke toegankelijkheid van het lokaal verhogen. De subsidie
bedraag 50% van de kosten, met een maximum van 20.000
euro per vereniging per 10 jaar.
Zo hebben we weer een stap gezet naar een warmer en
inclusief Zoersel, zowel letterlijk als figuurlijk!

Lekker en goedkoop koken
Gezond en gevarieerd koken met een kleine
beurs? Tijdens de week van de Armoede van 11
tot 17 oktober daagt Zoersel iedereen uit om dit
gedurende een week mee te proberen en te
bewijzen dat lekker eten niet duur hoeft te zijn.
Niet alleen aan onze inwoners stellen we deze vraag, ook
onze restaurants vroegen we mee op de kar te springen en
een menu uit te denken dat in aankoopprijs niet meer dan € 5
kost. Al deze receptjes bundelden we nadien in een handig
low-budget kookboekje.
Niet alleen online, ook in het administratief centrum vinden
bezoekers van 1 tot 17 oktober allerlei informatie over zowel
gezonde en betaalbare voeding als over lokale groenten en
fruit. Op dezelfde plaats zal vanaf 9 tot 23 oktober een
quiz/tentoonstelling staan opgebouwd over seizoensgroenten,
die garant staan voor versheid, smaak en voedingswaarde.
Op 15 oktober kan iedereen om 18 uur voor €5 aanschuiven
voor een bescheiden maaltijd in de Kapel (Handelslei 167)
tijdens de slotavond. Aansluitend belicht ik als OCMWvoorzitter samen met een diëtiste, een ervaringsdeskundige
en een vertegenwoordiger van Cebud de mogelijkheden en
obstakels van gezonde en betaalbare voeding. Inschrijven
voor deze avond kan via gezondheid.wereld@zoersel.be voor
12 oktober.

Begeleiding voor vluchtelingen
In mijn vorige nieuwsbrief kon u lezen dat
Zoersel extra plaatsen creëerde voor de opvang
van vluchtelingen en een kledinginzameling
organiseerde. En het engagement ging nog
verder. De bedoeling van de ‘Schuif mee aan’actie is om vluchtelingen thuis uit te nodigen
voor een maaltijd.
Zo leren ze zowel de Belgische keuken kennen alsook de

mensen en hun gebruiken. En bovendien leren vluchtelingen
de Zoerselaars kennen, waar ze dan terecht kunnen voor tips
en informatie over bijv. afvalophaling, winkelen, activiteiten,
verenigingen… Dat alles kan overigens ook zonder deelname
aan de ‘Schuif mee aan’-actie.
Wie wil deelnemen aan de actie of vluchtelingen op een
andere manier wil begeleiden, kan contact opnemen via
gezondheid.wereld@zoersel.be.

Quiz weer mee met onze
jongeren
1815, Annelies Törös, d’Artagnan… het zijn
mogelijks antwoorden op vragen die u op vrijdag
16 oktober in de prijzen kunnen doen vallen.
Want dan organiseren de jongeren van CD&V
Zoersel voor de derde keer hun jaarlijkse quiz.
JONG CD&V nodigt u opnieuw uit om in ploegen van
maximum 6 personen te strijden voor een mooie beloning en
de eer om winnaar te worden. De quiz gaat door in de kantine
van voetbalclub KFC Eendracht Zoersel (Westmallebaan).
Om 20u00 wordt de eerste vraag gesteld.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg. Inschrijven
kan via onze website: http://zoersel.cdenv.be/inschrijvenjongcdv-quiz.

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

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

