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Welkom
Door Rita De Coninck
Inleiding
Karin vat het achterliggend idee rond het ontstaan van de visie omtrent de nieuwe adviesraad Welzijn en
Diversiteit, kortweg AWD, als volgt samen::
Professionele welzijnswerkers hebben reeds heel wat overlegmomenten waardoor zij niet altijd de mogelijkheid
hebben om nog een extra vergadering zoals de vroegere welzijnsraad bij te wonen. Er gebeurt heel veel in
Eeklo, alleen weten we soms van elkaar niet waarmee we bezig zijn. Vb. Wie weet wat de Vereniging van een
overleden kind” in Eeklo doet? Eeklo wil zich profileren als gezonde gemeente, hoe gaat ze dat invullen? De
AWD is het forum om daarover toelichting te geven, mensen op te roepen om mee te doen, …Als we informatie
delen over waar we mee bezig zijn kan er gerichter worden samengewerkt in plaats van naast elkaar te werken.
Op die manier kan men ook lacunes ontdekken. Daarom de bestaande werkgroepen (wat goed werkt moet je
niet veranderen) verder laten samenkomen en nieuwe werkgroepen oprichten voor doelgroepen die tot nu toe te
weinig aanbod kwamen vb. Holebi’s.
Zo komen we tot volgende subentiteiten van de AWD:
 Woonoverleg
 Armoede en tewerkstelling
 Jeugdwelzijnsoverleg
 Diversiteit – holebi
 SAPH
 Suïcidepreventie ism psychiatrisch instituut
 Dementievriendelijk Eeklo (Koppig)
 Hartvriendelijk Eeklo AED ism Rode Kruis Eeklo
 Gezonde Gemeente ism Logo Gezond +
 Werkgroep ad hoc: Het moet ook mogelijk zijn werkgroepen ad hoc op te richten, die dus enkel tijdelijk
in het leven geroepen worden en samenkomen.
De overkoepelende AWD zou één tot tweemaal per jaar samenkomen en een open vergadering houden waarin
alle leden (uit de werkgroepen) én geïnteresseerde burgers samenkomen met als doel kennis delen, informeren
aan elkaar wie met wat bezig, realisaties, toekomstplannen enz.
Vraagt de stad een dringend advies dan wordt een oproep naar de leden gelanceerd en wie zich geroepen voelt
kan dan samenkomen om hierover te beraadslagen en advies te verlenen.
Karin Van Maldergem zou het voorzitterschap van de AWD waarnemen en bijgestaan worden door Koen
Geirnaert, coördinator Lokaal Sociaal Beleid en in die functie verbonden met OCMW en Stad. Ook de drie
schepenen bevoegd voor de onderscheiden beleidsdomeinen i.c. Rita De Coninck, Danny Smessaert en Freddy
Depuydt, zijn altijd welkom op de vergadering van AWD: zij kunnen een luisterend oor bieden of een item uit
hun beleidsdomein toelichten.

Eikenblad:
kan uittreksel uit verslag van de AWD opnemen zodat wie er niet bij was op die manier ook op de hoogte blijft
van wat er reilt en zeilt in Eeklo
In het Eikenblad kan ook naar de mening van de Eeklose inwoner gevraagd worden omtrent bepaalde thema’s.
Sociaal Huis
Het ware ook handig als mensen zich tot een centraal aanspreekpunt zouden kunnen wenden: het Sociaal Huis
kan hier als laagdrempelige infopunt die taak opnemen. Deze rol duidelijk kenbaar maken via het Eikenblad.
Noot: waarom eens niet alle sociale huizen van de gemeenten uit het omliggende zich eens laten voorstellen in
Taptoe. Dit wordt immers veel gelezen. Ook de hulpverlener zou het Sociaal Huis kunnen promoten
Maatschappelijke relevantie
De AWD dient niet om individuele welzijnsproblemen op te lossen, wel heeft hij een signaalfunctie. Het belang
van de gemeenschap primeert. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden.
We kunnen ook ons licht eens opsteken bij andere steden en gemeenten en van hen leren.
Er is vooral nood aan mentaliteitswijziging om bepaalde zaken door te voeren, vandaar dat herhalen de
boodschap is, mensen voortdurend confronteren maar de problematiek op een positieve manier in de kijker
zetten, op die manier bereik je veel meer dan wanneer we de negatieve toer op gaan.
Adviezen: tweerichtingenverkeer
Vaststelling dat er tot op heden weinig advies door het stadsbestuur gevraagd wordt. We moeten soms eens een
advies durven opdringen. Vb. in Eeklo is veel werkgelegenheid, maar weinig voor laaggeschoolden, mensen
met een (arbeids)handicap: dit durven aankaarten : zijn er geen mogelijkheden om voor die mensen
arbeidskansen te scheppen. Is een item waar degelijk werk aan de winkel is.
Noden van vandaag zijn niet meer de noden van gisteren (of jaren geleden), hier oog voor hebben, dit onder de
aandacht brengen
Bedenking: zal die veelheid aan thema’s de AWD niet noodzaken om meer dan één of tweemaal samen te
komen? Hier kan het Sociaal Huis een filterende werking hebben en de binnengekomen meldingen doorsturen
naar de desbetreffende werkgroepen
Meerjarenplanning
Schepen De Coninck somt nog eens op wat in de meerjarenplanning is opgenomen van lopende projecten die
een vervolg krijgen:
 AED: verder cursussen inrichten, voor scholen en burgers
 Verdere samenwerking met LOGO Gezond+
 Gezonde voeding en beweging: verschillende stadsdiensten en logo zijn bezig om dit te promoten onder
het stadspersoneel en bij uitbreiding naar sporters, scholen, jeugd, senioren,..
 De brochure rond het palliatief aanbod wordt niet herdrukt maar komt op de website. Mensen die geen
computer hebben kunnen in de bibliotheek terecht om info op de website te raadplegen
 10.000 stappen: ingeslagen weg verder bewandelen
Varia
Er komt in maart een reglement voor het gebruik van (stads)lokalen door de verschillende werkgroepen
Rondvraag
De adviesraden kregen de kans om zich uit te spreken over de meerjarenplanning van de stad (weliswaar op een
iets te korte termijn), nu is de vraag kan dit ook voor de meerjarenplanning van het ocmw? Bedenking: adviezen
moeten au serieux genomen worden, men wil zich engageren om zich over een lijvig dossier te buigen maar dan
moet ook rekening gehouden worden met de inbreng. Welke beleidsdoelstellingen heeft het ocmw, welke
omgevingsanalyse werd gebruikt? Wordt nagevraagd of dit kan.
besluit
Karin is verheugd om het enthousiasme die hier vanavond naar voor is gekomen en ziet hierdoor de toekomst
van de AWD hoopvol tegemoet.

