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Beste lezer,
Het doet me heel veel plezier u te kunnen melden dat ik terug aan de slag kan gaan in het
Vlaams Parlement. Met de verkiezingen van 25 mei ll. behaalde ik dankzij de steun van
velen van u een heel mooie score. Maar als opvolger van Kris Peeters kon ik mijn plaats
als Vlaams volksvertegenwoordiger maar innemen nadat hij de eed had afgelegd als
federaal minister.
Gisteren was het dus zover! In tussentijd heb ik al heel wat voorbereid. Ik blijf me
toeleggen op thema’s die me nauw aan het hart liggen: kinderrechten, gezin, jeugdzorg,
ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg… Met de 6e staatshervorming krijgt
Vlaanderen er heel wat bevoegdheden bij.
Als lid van de commissies welzijn en wonen zal ik ook aandacht vragen
voor de link tussen die twee.
Bovendien blijf ik werken aan de actualisering van de regelgeving omtrent
begraafplaatsen en lijkbezorging en aan de aanpassing van de schenkings- en
successierechten aan onze evoluerende maatschappij.
Vanzelfsprekend volg ik ook een aantal regionale dossiers op, zoals de toekomstige
bestemming van het vliegveld Malle-Zoersel.
En ook vanuit Zoersel valt er heel wat te melden.
Veel leesplezier!

Inschrijven voor sociale
woning voortaan ook mogelijk in
Wooninfopunt
Vragen over wonen? Meer weten over premies,
veiligheid, aanpassingen...? Het wooninfopunt
geeft antwoorden. En sinds kort kan men er ook
inschrijven voor een sociale huurwoning. Zoersel
is daarmee de eerste gemeente in de regio die
deze dienstverlening aanbiedt.
Als OCMW-voorzitter merk ik dat heel wat mensen te maken
hebben met een woonproblematiek. Vaak is een aanmelding
bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een
sociaal verhuurkantoor (SVK) een eerste stap naar
betaalbaar en zelfstandig wonen. Een aantal Zoerselaars
hebben echter moeilijkheden om tot het kantoor van SHM De
Voorkempen of SVK Het Sas in Sint-Job-in-‘t-Goor te
geraken. Het openbaar vervoer biedt immers geen vlotte
verbinding tussen deze gemeenten.
Het OCMW nam daarom het initiatief om inschrijvingen voor
een sociale huurwoning mogelijk te maken via het
gemeentelijk wooninfopunt. Omdat beiden onder hetzelfde
dak wonen, kan een doorverwijzing van bijv. een OCMWcliënt naar het wooninfopunt nu heel makkelijk gebeuren.
Het vereenvoudigen en plaatsonafhankelijk maken van een
inschrijving voor een sociale woning is één van de
actiepunten die voortvloeien uit het woonbeleidsplan dat het
OCMW- en gemeentebestuur onlangs goedkeurden. Na een
evaluatie in Zoersel zal worden bekeken of wooninfopunten in
andere gemeenten hun dienstverlening ook kunnen
verruimen. Op lange termijn moet een digitale aanvraag
mogelijk worden.

Confronterende week van de
armoede
Leven in armoede is meer dan voorzichtig
omgaan met beperkte financiële middelen. De
keuzes die mensen in armoede moeten maken,
hebben vaak grote gevolgen op sociaal vlak. Om
dat besef te doen groeien en om zo meer acties
te kunnen ontwikkelen om armoede te bestrijden,
organiseren we met het OCMW deze week een
inleefweek
Tijdens deze week gaan 19 deelnemers (waaronder ook
gezinnen) de uitdaging aan om 7 dagen rond te komen met
een beperkt budget. Ook ik doe mee met mijn gezin. Geen
evidentie! Ergens iets gaan drinken, cadeautjes kopen, naar
het voetbal gaan kijken... het is moeilijk met een beperkt
budget.
De verhalen van alle deelnemers kan u volgen
op www.zoersel.be/inleefweekarmoede.
Als OCMW-voorzitter bracht ik een nacht door in de
crisisopvang van Kina, waar mensen worden opgevangen die

acuut nood hebben aan een opvangplaats. Hoe ik dat
ervaarde leest u hier en hier.

Alles oké op de WC?
Eind september ging de nieuwe
gezondheidsactie van start, een gezamenlijk
initiatief van de gemeenten Brecht, Malle,
Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. Dit
keer gaat speciale aandacht naar darmkanker.
Met de slogan 'Alles oké op de WC?' willen we de
problematiek bespreekbaar maken, mensen de
signalen doen herkennen die wijzen op
dikkedarmkanker en het belang van preventie
onderstrepen.
Dikke darmkanker is een van de 3 meest voorkomende
kankers in Vlaanderen. Jaarlijks overlijden zo’n 1800 mensen
aan de ziekte. Toch kan de kans op overleven oplopen tot
95% als men er vroeg bij is. Tijdig laten onderzoeken is dus
de boodschap. Aan alle 56 tot 74-jarigen wordt gevraagd om
gratis aan het bevolkingsonderzoek deel te nemen. Meer info
hierover vindt u op www.bevolkingsonderzoek.be.
Ook alert zijn voor de signalen is van levensbelang. Net als
een gezonde levensstijl: laat de sigaret en consumeer weinig
vet. Eet daarentegen veel fruit, groenten en vezels. Ook
voldoende beweging en een gezond gewicht verminderen de
kans op dikkedarmkanker.
In het kader van de campagne staan er heel wat activiteiten
op het programma. Een overzicht vindt u hier.
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