Bekijk deze email in uw browser

Katrien
Schryvers
Aan de bel voor
Zorg, Wonen en
Kinderen

Nieuwsbrief 27 oktober 2016
Beste lezer,
Met 1 en 2 november in aantocht ben ik heel tevreden dat het voorstel
van decreet m.b.t. het persoonlijker begraven, waarvan ik hoofdindiener
ben, werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Met dit voorstel
creëren we immers meer vrijheden voor de gemeenten om in te spelen
op de wensen die de burgers hebben op het vlak van begraven en
asverstrooiing. Er zijn weinig maatschappelijke onderwerpen die de
laatste jaren zo geëvolueerd zijn als onze houding tegenover
onze laatste rustplaats. Steeds vaker willen we daarin meer
zeggenschap, om ook hieraan een persoonlijke toets toe te voegen.
Belangrijk is ook ons actieplan ter ondersteuning van de gezinsopvang.
Voor CD&V zijn de onthaalouders immers een heel belangrijke pijler
binnen het aanbod aan kinderopvang.
De komende periode staan in het parlement de besprekingen van de
begroting en de beleidsbrieven voor 2017 op de agenda.
In Zoersel hebben we de voorbije periode enkele heel mooie initiatieven
kunnen uitwerken: de sociale kruidenier, Activ84Health in het
woonzorgcentrum, het vrijwilligerspunt en reanimatiecursussen. Of hoe
we zorgzaam Zoersel stap na stap verder uitbouwen.

Persoonlijker begraven
Afscheidsplechtigheden worden steeds
persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook
voor de manier van begraven. Zo willen
sommige mensen graag dat hun as
wordt uitgestrooid in een natuurgebied,
of in een afbreekbare urne wordt

begraven in een bos. Op vandaag laat
de regelgeving dit niet toe, maar daar
komt verandering in. Vorige week
woensdag keurde het Vlaams
Parlement mijn voorstel van decreet
goed, daarmee krijgen de gemeenten
meer autonomie om extra
mogelijkheden te creëren en kunnen ze
beter inspelen op de maatschappelijke
vragen.
Het gebeurt vaak dat mensen de as van
nabestaanden mee naar huis nemen, en dat
mag. Vaak strooien ze die daarna uit in een park,
een bos, een rivier, de duinen of een andere
openbare plek, en dat mag eigenlijk niet. Het
voorstel van decreet brengt praktijk en
regelgeving met elkaar in het reine en laat
gemeenten toe om zelf te bepalen op welke
publieke plaatsen, andere dan de officiële
begraafplaats, as mag worden uitgestrooid.
Tot nu moest elke begraafplaats zowel plaats
bieden om te begraven, als om as uit te strooien
en urnen te bewaren. Dat hoeft niet meer. Zolang
een gemeente deze drie mogelijkheden blijft
aanbieden, zullen die voortaan wel op
verschillende plaatsen georganiseerd kunnen
worden.
Tot slot wordt naast het uitstrooien van assen
ook het begraven van assen mogelijk op door de
gemeente daartoe voorziene openbare plaatsen.
Dat kan natuurlijk alleen maar in biologisch
afbreekbare urnen, vervaardigd uit organische
materialen. Zo kunnen er echte
natuurbegraafplaatsen en herdenkingsbossen
ingericht worden.
Op 24 oktober gaf ik hierover toelichting op ATV
Lees het volledig bericht op mijn website

CD&V-actieplan om
gezinsopvang
aantrekkelijker te maken
Aangezien het aantal onthaalouders de
laatste jaren daalt, heeft CD&V onder
mijn impuls een pakket maatregelen
klaar dat deze opvangvorm naar de
toekomst toe moet bestendigen. Voor
CD&V zijn deze kleinschalige
gezinsopvanginitiatieven immers van
onschatbare waarde. Ze laten kinderen
toe op te groeien in een huiselijke en
kleinschalige omgeving die de nodige
geborgenheid biedt.
De daling van het aantal onthaalouders kent
meerdere oorzaken. Een groot aantal
onthaalouders bereikt de pensioenleeftijd, en

nieuwe onthaalouders zien de kinderopvang
soms als een tijdelijke activiteit. Ook vinden zij
het niet steeds aangewezen de opvang in de
gezinswoning te organiseren. Verder worden
hoge verwachtingen aan onthaalouders gesteld.
Tot slot worden ze geconfronteerd met een hoge
werkdruk, lange werkdagen en
inkomensonzekerheid.
Gezien het belang van kinderopvang in huiselijke
sfeer wil CD&V de gezinsopvang toekomstgericht
als opvangvorm bestendigen, met een pakket
maatregelen op zowel Vlaams als federaal
niveau.
Zo wordt aandacht gevraagd voor het statuut van
onthaalouders en de regularisatie van gewerkte
jaren vóór 2003 voor de opbouw van
pensioenrechten. Daarnaast moet werk worden
gemaakt van duidelijkheid over de locatie waar
gezinsopvang mag doorgaan (moet dat in het
eigen huis of mag dat ook elders?) en het gebruik
van dienstencheques door onthaalouders. Ook
de administratieve vereenvoudiging en het
valoriseren van de ervaring die onthaalouders
binnen de gezinsopvang opdoen, komen aan
bod.
Lees het volledige pakket aan maatregelen op
mijn website

Alleenstaanden
wachten steeds langer op
sociale woning
Alleenstaanden wachten gemiddeld
zo’n 3 jaar en 2 maanden op een
sociale huurwoning, en die wachttijd
stijgt elk jaar. Van 2013 naar 2015 met
maar liefst 5 maanden. Dat vernam ik
uit het antwoord van Vlaams minister
voor Wonen op een parlementaire
vraag.
Het aantal alleenstaanden op een wachtlijst voor
een sociale huurwoning in Vlaanderen is in de
periode 2009-2015 gestegen van 35.338 tot
55.371. Het aandeel alleenstaande huurders
tegenover het totaal aantal personen op de
wachtlijst blijft daarmee schommelen rond 45%.
In 2015 is er sprake van een kleine daling in het
aantal personen dat wacht op een sociale
huurwoning tegenover 2014.
Terwijl de wachttijd voor alleenstaanden tot het
bekomen van een sociale huurwoning in 2013
1.003 dagen was, liep deze in 2015 op tot 1.157
dagen of iets langer dan 3 jaar. Dat is een stijging
met 154 dagen, of ruim 5 maanden.
Alleenstaanden die een sociale woning willen
kopen wachten ongeveer even lang, nl.
gemiddeld 1.141 dagen.

Voor niet-alleenstaanden bedroeg de gemiddelde
wachttijd op een sociale huurwoning 1.137
dagen. De wachttijd voor de toewijzing van een
sociale koopwoning in 2014 bedroeg 1.232
dagen voor kandidaten die niet als alleenstaande
geregistreerd staan.

Hoge bezettingsgraad
voor woonzorgcentra
Het aantal erkende woongelegenheden
in woonzorgcentra in Vlaanderen
evolueerde van 72.838 op 1 juli 2014
naar 75.269 op 1 juli 2015. Gemiddeld
was in deze periode 96,21% van deze
plaatsen effectief bezet. Dat vernam ik
in antwoord op een parlementaire
vraag aan minister van Welzijn Jo
Vandeurzen.
Uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn
Jo Vandeurzen op een parlementaire vraag van
Schryvers blijkt dat in de periode van 1 juli 2014
tot 30 juni 2015 de gemiddelde bezettingsgraad
in woonzorgcentra 96,21% bedroeg. Dat is
nagenoeg hetzelfde als in dezelfde periode een
jaar daarvoor, toen ging het om 96,36%. Deze
cijfers kunnen echter afwijken voor elke
individuele voorziening. We kunnen er dus vanuit
gaan dat de woonzorgcentra gemiddeld een
volledige bezetting kennen. Vergeet niet dat een
gemiddeld verblijf alsmaar korter wordt, dat
mensen soms voor een periode zijn opgenomen
in het ziekenhuis, en dat er soms enkele dagen
nodig zijn om een open gekomen plaats in te
vullen.
Naast de woongelegenheden in woonzorgcentra
waren er vorig jaar 1.990 erkende
woongelegenheden in voorzieningen voor
kortverblijf. Dat zijn er een honderdtal meer dan
het jaar daarvoor (1873). De gemiddelde
bezettingsgraad voor alle voorzieningen
kortverblijf samen bedroeg 85 procent in 2015.
Dat is zo goed als hetzelfde als in het
werkingsjaar daarvoor (85,26%). Volgens de
minister hoeven deze lagere cijfers niet te
verbazen, gelet op het grotere verloop van
gebruikers in centra voor kortverblijf. Daarbij is
het voor deze centra moeilijker om een maximale
bezettingsgraad te plannen voor hun specifieke
doelgroep. Zo gaat het bijvoorbeeld om
crisisopvang wanneer de mantelzorg (plots)
wegvalt.
De gemiddelde bezettingsgraad in centra voor
kortverblijf lag in 2015 het hoogst in West- en
Oost-Vlaanderen. In Antwerpen is die het laagst.

Sociale kruidenier in
Zoersel groot succes
Sinds september 2014 kunnen
Zoerselaars met een leefloon, met een
inkomensgarantie, die onder de
Europese armoedegrens leven, of in
schuldbemiddeling of collectieve
schuldenregeling zijn, een Z-pas
aanvragen bij het OCMW. Houders van
deze Z-pas krijgen o.m. korting op
schoolactiviteiten en het sport-,
cultuur-, jeugd- en seniorenaanbod van
gemeente en OCMW. Sinds 6 oktober
kunnen houders van een Z-pas ook
terecht in de NetZak, nieuwe sociale
kruidenier.
Deze buurtwinkel kwam er op initiatief van
gemeente en OCMW Zoersel, met subsidies van
o.m. Europa (LEADER) en de provincie, en in
samenwerking met de middenstand, de landelijke
gilde, psychiatrisch centrum Bethanië,
Monnikenheide, de Kringwinkel en Kina. Wie het
financieel niet breed heeft, kan er een aantal
basisproducten kopen aan verlaagde tarieven,
zoals gezonde voeding en huishoud- en
lichaamsverzorgingsproducten.
De NetZak wordt elke donderdagvoormiddag
open gehouden door vrijwilligers. Naast een
winkel is het ook een ontmoetingsruimte.
Bezoekers kunnen er een kop koffie drinken of
deelnemen aan het soepinitiatief dat al langer
bestaat voor de personeelsleden van het
administratief centrum. Dat betekent dat wie
boodschappen komt doen, ’s middags voor 1
euro kan genieten van een royale kom verse
soep, gemaakt en geserveerd door bewoners
van Beschut Wonen De Sprong. Op die manier
bieden we niet alleen materiële ondersteuning,
maar sporen we de mensen aan om uit hun
isolement te komen en contacten te leggen met
anderen.
ATV kwam filmen bij de opening.

Activ84Health doet
bewoners van De Buurt
fietsen door hun straat
Woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel
hecht niet alleen belang aan de sociale
inbedding van het centrum en zijn
bewoners in de gemeenschap, maar
ook aan een aangename en zo gezond
mogelijke oude dag. Omdat de
toepassing van Activ84Health deze
twee perfect combineert, kreeg De
Buurt dit neusje van de zalm op het

vlak van actief en gezond bewegen
voor senioren graag cadeau van
Sodexo. Dankzij een elektrische fiets,
een beeldscherm en de technologie
van de broers Jan en Roel Smolders,
kunnen de bewoners een tochtje
maken doorheen de buurt waar ze zelf
vroeger woonden.
De Activ84Health Explorer werd ontwikkeld door
de Kempische start-up Activ84Health en is
ontstaan uit de ambitie van broers Jan en Roel
Smolders om iedereen zo lang mogelijk actief te
houden. Hun concept won al verschillende
prijzen.
Door te trappen op een elektrische fiets beweegt
het beeld op het scherm. Dat beeld opent voor de
bewoners van het woonzorgcentrum een raam
op de buitenwereld, want wat ze zien zijn de
straten van Zoersel, de buurten waar ze zelf
vroeger gewoond, gespeeld en geleefd hebben.
De applicatie werd aan WZC De Buurt
geschonken door Sodexo om de jarenlange
samenwerking tussen beiden op het vlak van
maaltijden in de bloemetjes te zetten. Sodexo wil
zo hun totaalaanbod rond gezonde voeding en
lifestyle in de kijker zetten. WZC De Buurt krijgt
op zijn beurt toegang tot nieuwe innovatieve
technologie waarmee het de levenskwaliteit en
kwaliteit van zorg voor de bewoners verhoogt.

Vrijwilligerspunt brengt
engagement en
verenigingen en
voorzieningen samen
Heel wat Zoerselaars engageren zich
vrijwillig in een van de vele
verenigingen en voorzieningen uit de
zorgsector die de gemeente rijk is.
Toch leven er nog vragen, enerzijds
naar helpende handen, anderzijds naar
mogelijkheden om zelf de handen uit
de mouwen te steken. Om
ontmoetingen tussen beiden waar te
maken, richt gemeente & OCMW
Zoersel een vrijwilligerspunt in.
Het vrijwilligerspunt is een plek waar kandidaatvrijwilligers in contact kunnen komen met
organisaties die een extra kracht kunnen
gebruiken. Sinds 15 oktober kunnen vraag en
aanbod er elkaar moeiteloos vinden. Vrijwilligers
op zoek naar een plek om zich in te zetten zijn er
welkom voor een kennismakingsgesprek. Ook
wie op zoek is naar (een) vrijwillige
medewerker(s), kan er aankloppen. Indien er
geen geknipte kandidaat in het bestand zit, gaat
het vrijwilligerspunt samen met de voorziening of
vereniging actief op zoek. Bovendien krijgt men
er informatie over wetgeving en verzekeringen.

Daarnaast zullen in de toekomst vormingen
worden aangeboden.
Voor de organisatie van het vrijwilligerspunt sloot
Zoersel een overeenkomst met Vonak,
Vrijwilligersorganisatie Noord-Antwerpen en
Kempen. Met hun ervaring en expertise zorgen
zij voor de verdere uitbouw.
Het is absoluut niet de bedoeling concurrentie te
creëren voor bestaande, goed draaiende
verenigingen. Wel willen we eventuele leemten
opvullen. Bovendien vormt het vrijwilligerspunt
een belangrijk element in de uitbouw van
zorgzaam Zoersel. Dat we met behulp van
vrijwilligerswerk mensen uit hun isolement
kunnen halen, is toch fantastisch?

Cursussen reanimeren
heel geapprecieerd
Wie thuis, op het werk, op straat... een
hartstilstand krijgt, heeft 1 kans op 10
op overleven. In Europa en de VS
samen sterven zo jaarlijks 700.000
mensen. Wanneer omstaanders echter
onmiddellijk reanimatie kunnen starten,
verdubbelen of verdriedubbelen de
overlevingskansen. Daarom
organiseert gemeente & OCMW Zoersel
samen met het Rode Kruis Zoersel dit
najaar een reeks gratis
reanimatiecursussen. Zowel inwoners,
medewerkers als scholen kunnen
deelnemen.
Op 14 oktober ll. ging de gezondheidsactie voor
dit najaar van start. Na de actie rond de
bloeddonoren in het voorjaar, zet Zoersel ook nu
in op het redden van levens. Veel mensen
beseffen hoe belangrijk het is om een reanimatie
te kunnen starten. De drie cursussen en de twee
bijkomende lessen voor inwoners waren in een
mum van tijd volzet. Wie deelnam kwam te weten
dat het niet zo evident is om iemand te
reanimeren. De cursussen zijn dan ook zeker de
moeite waard. Omwille van het grote succes
zullen nog bijkomende cursussen gepland
worden.
Op zondag 16 oktober ll. startte ook de Europese
campagne ‘Restart a Heart’, die dit jaar de
nadruk legt op de noodzaak om scholieren op te
leiden en dit onder de noemer ‘Kinderen redden
levens’. In dit kader krijgen alle leerlingen uit de
zesde leerjaren in Zoerselse scholen de cursus
‘Helpertje’ aangeboden.

'Dat heet dan gelukkig
zijn'
Lezing met Dirk De
Wachter
Met veel trots kondigt Vrouw &
Maatschappij Zoersel een uiterst
interessante avond aan. Op 1
december vereert Dirk De Wachter ons
met een bezoek en een lezing over
geluk. V&M nodigt u van harte uit om
erbij te zijn, om 20 uur in het
Seppenshuis (Monnikendreef 7, 2980
Zoersel). Voor 5 euro kan u niet enkel
de lezing volgen, maar biedt V&M u ook
met veel plezier een drankje en hapje
aan.
Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut
en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan
het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU
Leuven. Daarnaast is hij opleider en supervisor in
de gezinstherapie in diverse centra in binnen- en
buitenland. U kent hem misschien van zijn
boeken ‘Borderline Times’, waarin hij borderline
niet als een individueel, maar als een
maatschappelijk ziektebeeld schetst, en ‘Liefde,
een onmogelijk verlangen?’, waarin hij liefde en
relaties overschouwt in tijden van maakbaarheid
en zeldzame duurzaamheid.

Het Nieuwe WIJCongres 2016
Op het Nieuwe WIJ-congres op 25, 26
en 27 november 2016 leggen we
samen de laatste hand aan ons
christendemocratisch verhaal en
bepalen we de richting die we als partij
uitgaan. Je bent van harte welkom om
mee te bepalen welke weg we inslaan.
CD&V gelooft in een betrokken samenleving. Een
samenleving waar iedereen zijn plaats vindt en
krijgt. Met plaats voor zij die kansen zien en
risico’s durven nemen, maar ook voor zij die
achter blijven. Dat is het WIJ-verhaal van de
partij. En dat verhaal geven alle leden samen
vorm op het congres
Op vrijdagavond zit ik de werkgroep "Het nieuwe
zorgen" voor. Daar zal onder meer gedebatteerd
worden over solidariteit en innovatie in de zorg.
Meer informatie over het congres vindt u hier. Tot
dan!

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

