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Algemene Vergadering 3/11/2014
Verontschuldigd:
Luc Joos (SOM), Ivan Maenhout (SAPH), Nicole Verbruggen (mobiliteitsambtenaar), Floor Verhamme (HoleMee), Ann
Eggermont (HoleMee), Rita De Coninck, Letticia De Sutter (Logo Gezondplus), Leroux Silviane (AZ Alma), Jonny Peeters
(SAPH), Wilfried Van Hecke, Joris Rombaut (WZC St. Elisabeth), Rita Van Cauwenberge, Katrijn Ruebens (RVT
Avondzegen)
Aanwezigen:
Karin Vanmaldergem, Mieke Eggermont, Rita Willems, Koen Geirnaert, Patrick De Clerck, Frida Vanhauwenhuyse, Ludo
Raeijmaekers, Mireille De Baets, Steven Lepoutre, Georgette De Vos, Ann Van de Velde, Sofie Vermeulen, Rita Van den
Berghe, Kristof Hebbrecht, Karel Bekaert, Jan Matthys, Christina Trenson (verslaggever)

Welkom
Karin heet de aanwezigen welkom en drukt haar waardering uit voor hun inspanning hier aanwezig te zijn zodat door de
AWD toch advies kan gegeven worden aan het Stadsbestuur binnen de zeer korte, door de stad opgelegde, termijn

verslag 29/04/2014
opmerkingen? Opvang zieke kindjes: is daarmee iets gebeurd? Wordt mee opgenomen in het
jeugdwelzijnsoverleg.(Koen)
Verslag wordt goedgekeurd
Aan te kondigen activiteiten:







Een vormingsavond als bedanking voor de vrijwilligers– 8 december om 20u in de polyvalente zaal van CC De
Herbakker (uitnodiging volgt) Frida)
Ludo: als lid van de SAPH vroeg hij bij DC Zonneheem en de seniorenraad aandacht voor valpreventie.
“Later begint vandaag”: voordracht door Manu Keirse rond levenseinde zorg: Woensdag 19/11/2014 om 19u30
(deuren 19u) in CC De Herbakker – organisatie Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen – info zie bijlage of
http://palliatieve.org/prikbord/detail/later-begint-vandaag-voordracht-door-profdr-manu-keirse/57
19/11/2014 om 19u30
Praatcafé voor mensen met kanker: organisatie Vlaamse Liga tegen Kanker: woe 10/12/2014 in Zonneheem
komt Dr. Thienpont spreken – inschrijven via Zonneheem
Te Gek – 10 jaar : in samenwerking met Geestelijke Gezondheidszorg Meetjesland : voorstelling in CC De
Herbakker op 07/05 en 08/05/2015: tickets reserveren kan bij CC De Herbakker : zie bijlage of
http://www.eeklo.be/cultuurcentrum/programma/2014_2015/10_jaar_Te_Gek

Terugkoppeling
 Jeugdwelzijnsoverleg: twee vergaderingen geweest – besproken thema’s:
 Huis van het kind: is geen huis, wel samenwerkingsconcept tussen OCMW, Stad, CLB’s, Kind en Gezin, Kind
en Preventie, BKO, Wijkcentrum De Kring, Kinderlach, CKG Sloeberhof. Omvat o.a.: speel-o-theek,
opgroeibabbels, babybazaar, schatjeseiland.
Het Eeklose Huis van het Kind werd zopas erkend en gesubsidieerd waardoor op een subsidie van 7000 euro
per jaar kan gerekend worden vanaf 2015.
 ESF-project rond toeleiding werkloze jongeren naar de arbeidsmarkt



Jeugdhuis diende artistiek project in rond maatschappelijk kwetsbare jongeren: straathoekwerker,
samenwerking met N9, cultuurdienst, ..
 Katrol: (Steven Toch) Studiebegeleiding aan huis : 1st en 2de leerjaar: gestart 1 /10 door studenten uit het
pedagogisch en/of sociaal hoger onderwijs. Toeleiding momenteel via de scholen. Mailadres:
katrol.eeklo@dezuidkaai.be
 Overlegplatform onderwijs en welzijn: samengesteld uit alle onderwijsnetten en diverse welzijnsactoren
met als doel te komen tot afspraken omtrent kostenbeheersing en communicatie met kwetsbare ouders. vb.
hoe wordt omgegaan met de KUP
 SAPH:

geen vergadering geweest sedert laatste bijeenkomst
Ludo: breekt een lans om de knelpuntenwandelingen, destijds georganiseerd door Zonneheem, opnieuw te
laten doorgaan zodat de situatie van de voetpaden geactualiseerd kan worden. Er is bij LDC Zonneheem
echter gebrek aan mankracht hiervoor – doet daarom een oproep: voelt zich iemand geroepen om deze
wandelingen en alles wat er bij komt kijken te coördineren? wordt meegenomen in het advies naar de stad
rond de doortocht.
Ludo vraagt ook aandacht voor de aanpassing van de wegeninfrastructuur aan personen met een visuele
beperking bij de herinrichting van de doortocht.
Noot: men krijgt regelmatig te horen dit of dat kan niet gerealiseerd worden omwille van: geen mankracht,
onmogelijk wegens ziekte of om budgettaire redenen: waarom eens niet samenwerken met expsychiatrische patiënten (cfr. Zelzate) in het kader van tewerkstellingsinitiatieven en/of zinvolle
dagbesteding. (Kristof, Frida, Steven). Karel haalt ook het initiatief aan waarbij personen met een beperking
of psychische problematiek klusjes van het OCMW overnemen. Dit werd goedgekeurd maar weinig
enthousiast onthaald bij de ambtenaren (wellicht tijdsgebrek om alles in goede banen te leiden)
Conclusie: Door besparingen dringt herorganiseren van werk zich op. Tewerkstellingsprojecten voor
bepaalde doelgroepen kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren en een meerwaarde zijn voor zowel
werknemer als werkgever. dit zeker meenemen in het advies
 HoleMee

Werkgroep werd als lid aanvaard door Cavaria en kan zo al profiteren van aanbiedingen voor 2015
HoleMee maakt zich kenbaar via folders bij openbare diensten. Samenwerking met de Herbakker moet nog
uitgeklaard worden. Werkgroep kende ook al wat tegenslagen o.a. door ziekte, maar gaat er nu met volle
moed weer tegen aan. Op 5/12 is er een volgende bijeenkomst.
Meerjarenplanning OCMW
Aangezien OCMW Voorzitter Danny Smessaert niet aanwezig was, gaf Koen Geirnaert wat toelichting bij het
Meerjarenplan (MJP) van het OCMW:

Het MJP beslaat een termijn van 6 jaar en omvat beleidsdoelstellingen met bijhorende budgetten. Er moet een
sociaal beleid gevoerd worden met verlaagde gemeentelijke bijdrage, stijgende kosten voor lonen en pensioen,
gelijkblijvende overheidssubsidies en stijgende armoede. Dit proberen te realiseren door o.a.:










activeren leefloners door tewerkstelling art 60 en bijhorende vorming, eigen activeringsproject met Stad, aandacht
voor voortrajecten
samenwerking met Wijkcentrum De Kring (groepswerking, vrijwilligerswerking, volkstuintjes, ..)
Initiatieven bestrijding kinderarmoede, ondersteuning externe partners, huis van het kind oprichten,
aanpak energiearmoede ism Woonwijzer. (vraag van Ludo: wat voor mensen met problemen door stijgende
energieprijzen op korte termijn? Koen: is niet specifiek voor Eeklo, er is momenteel geen eigen tussenkomst
voorzien. Men probeert nu om het energieverbruik te doen dalen, tips geven hieromtrent, begeleiding voor
mensen met een budgetmeter).
Mensen te wijzen op hun rechten: veel mensen weten niet waarop ze recht hebben, daarom worden vanaf
december alle 75-jarigen aangeschreven in de maand waarin ze verjaren om samen met hen te kijken waarop ze
recht hebben en om misverstanden uit de weg te ruimen. (Steven: lovenswaardig initiatief, moet dit ook niet
doorgetrokken worden naar andere scharniermomenten vb. huis kopen, vlak voor pensioen, …)
bepaalde zaken af te bouwen: samenwerking met Sociaal Verhuurkantoor en Samenlevingsopbouw in 2016
Hogere bijdrage voor klusjesdienst




Poetsdienst af te slanken van 42 naar 23 FTE (poetsdienst is vooral voor kwetsbare groepen, dus die zijn
prioritair)
Geen nieuwe investeringen te doen, met uitzondering van vernieuwing kantooruitrusting en instandhouding
gebouwen Welzijnscampus de Zuidkaai en de aanpassing voor de huisvesting van het OCMW met een centrale
balie. De inrichting Beukenhof voor BKO, ( Schatjeseiland en BKO mogen immers decretaal niet meer
samenzitten, Beukenhof is langs twee kanten bereikbaar, meer buitenspeelruimte, …) en opstart werken aan
beschermd gebouw Venetië (met subsidie) zijn ook voorzien.

Begroting AWD:
We hebben nog een 4000 euro op de zichtrekening van de werking van de Welzijnsraad uit het verleden.
Aangezien we als adviesraad geen initiatiefnemers zijn, willen we dit bedrag toch nog nuttig besteden door o.a.:





aankoop van 5 CO2-meters voor het project Airschool om uit te lenen aan de BKO
Huis van het Kind mee helpen promoten in Eeklo door aangepaste 10.000stappen bewegwijzering
wegwijzer naar Psychiatrisch Centrum (is al jaren vragende partij hiervoor).
nieuwe behuizing voor een AED-toestel.

Eens nagaan wat Eeklo moet doen om de aanduiding van de openbare en toegankelijke toiletten in een recent
ontwikkelde app ingevoerd te krijgen. (cfr app “hoge nood”)
Meerjarenplanning
Binnen het MJP van de stad Eeklo is er 400 euro toegewezen aan de Adviesraad Welzijn en Diversiteit. Dit jaar
wordt dit bedrag nog besteed aan suïcidepreventie. Dit thema is een van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.
Het doel is om de bevolking te sensibiliseren door te investeren in “fit in je hoofd”, “goed gevoel”, …Als dit
bedrag nu vastgelegd wordt, kunnen we het nog uitgeven in februari 2015.
Noot: naar volgend jaar toe sneller plannen.
Verkeerscirculatieplan
De vraag van de stad Eeklo om advies te geven bij de 4 voorgestelde scenario’s om het (doorgaand) verkeer
door Eeklo te beperken, te ontmoedigen of te verbieden is zeer technisch en vraagt een zekere expertise.
Vandaar dat besloten werd om een algemeen advies te geven rekening houdend met de missie van onze
adviesraad Welzijn en Diversiteit.
Voorzitter Karin vatte de geanimeerde discussie samen (waarvoor dank) tot een voorstel dat naar alle leden
gezonden werd. Zij konden op hun beurt nog reageren tot 14/11 ’s middag. Karin verwerkte de opmerkingen in
het geheel en dit resulteerde in volgend advies dat naar het Schepencollege werd gezonden:
Adviesraad Welzijn en Diversiteit
Eeklo,14/11/2014

Verkeerscirculatieplan Halveer het verkeer
-Op 14/10 ontvingen wij als adviesraad welzijn en Diversiteit een uitnodiging om 2 tot 4 mensen te laten aanwezig zijn op een
studienamiddag op 22/10 van 13-17u.
-Op 14/10 werd ons verzocht om een advies te formuleren voor 15/11/2014





Als eerste advies willen we dan ook aan het Stadsbestuur meegeven dat de vrijwillige leden van de adviesraad zich
niet zomaar een halve dag op dergelijke korte termijn kunnen vrijmaken.
Mijn oprechte dank voor de mensen van de adviesraad Welzijn en Diversiteit die wel aanwezig waren maar die te
weinig ondersteund werden om de omvangrijke info mee te kunnen nemen naar de adviesraad.
Wanneer een advies gevraagd wordt dat technische voorkennis veronderstelt is begeleiding door technische
diensten op de bijeenkomst van de adviesraad zelf absoluut noodzakelijk.
Wanneer een dergelijk technisch advies gevraagd wordt aan een groep mensen die enkel “gezond verstand “ ter
beschikking heeft moet er dan ook vanuit dit buikgevoel advies verleend worden.

De adviesraad Welzijn en Diversiteit kwam samen op maandag 3/11/2014 – de werkgroep Stedelijke adviesgroep
Personen met een handicap kwam samen op 5/11/2014.
De adviesraad W en D formuleert zijn advies als volgt :
De AWD wil ijveren voor een Eeklo waar het aangenaam wonen en vertoeven is, waar de omgevingsfactoren er toe bijdragen
om rust en een gezond levensklimaat te creëren.
Vanuit de AWD adviseren wij in de eerste plaats rekening te houden met het individu (wie het ook zij (jong-oud; man –vrouwpersoon met beperkingen - dier ) die zich door de stad verplaatst op weg naar diensten, handelaars , bezoeken , wandelen…
Wij adviseren dan ook om de nodige aandacht te besteden aan deze omgevingsfactoren zoals:

-lawaaihinder
-geurhinder
-beeld/visuele hinder
We adviseren om de nodige aandacht te besteden aan de kwaliteit van de wegen, voetpaden , groene zones waarover elk
van deze individuen zich moeten verplaatsen.
We adviseren om bij deze herinrichting voldoende gebruik te maken van nieuwe technieken om personen met een beperking
zo zelfstandig mogelijk te laten leven in een stad die ook voor hen mogelijkheden biedt om zich te verplaatsen. We denken
dan aan rateltikkers, noppen of ribbeltegels op voetpaden, haalbare hellingen, rustbanken op diverse plaatsen….
We adviseren om bij elke beslissing rekening te houden met de mobiliteitszwakkere bevolkingsgroep die de mogelijkheid moet
krijgen om zich naar om het even welk punt binnen het centrum te begeven. Elke beslissing die de toegang voor een
bevolkingsgroep bemoeilijkt moet gevolgd worden door een alternatief.
Gezien de verwachting dat het aantal ouderen volgende jaren nog zal toenemen is een bijzondere aandacht voor de minder
mobiele bewoner – bezoeker absoluut een prioritaire keuze die moet gemaakt worden.
Het tolereren van voertuigen of alternatief vervoer moet er steeds op gericht zijn de zwakkere weggebruiker de toegang tot de
stad te faciliteren.
De weggebruiker moet steeds gezien worden in zijn relatie tot de omgeving , je moet dus niet alleen toegang verlenen aan de
zwakkere weggebruiker maar ook aan zijn/haar begeleider. Denken we maar aan de hoogbejaarde die aan de deur van de
optieker wordt afgezet en moederziel alleen blijft staan op de stoep terwijl zijn begeleider op zoek moet naar een
parkeerplaats.
De AWD is het volmondig eens met het weren van het doorgaand verkeer in Eeklo maar dit mag niet ten koste zijn van de
levenskwaliteit van de bewoners uit de omliggende straten.
We maken ons als AWD ook ernstig zorgen over de kant Zandvleuge die nu reeds onder druk staat van omrijdend verkeer.
De inschatting van de verkeersdruk op de noordelijke rand lijkt ons weinig gestaafd met recente metingen.
De belasting van omliggende straten (we denken ook aan Gentweg, Kottemstraat ) moeten meegenomen worden en de
inrichting aangepast aan meer of ander verkeer.
Het uitwerken van alternatieven, het nemen van maatregelen om te anticiperen op probleemsituaties lijken ons eveneens te
moeten meegenomen worden in de uitwerking van de doortocht.
In de teksten gaat men ervan uit dat er door sluipverkeer geen winst geboekt wordt in vergelijking met het in de file staan, om
die reden zou men geen gebruik maken van omliggende straten. Toch erkennen veel mensen liever om te rijden en in
beweging te blijven dan geduldig te file af te wachten.
De AWD wil graag prioriteit geven aan het wonen en leven in Eeklo en maximaal gebruik maken van alle voorzieningen en
commercieel aanbod. De omgeving moet aantrekkelijk zijn en ontmoeting stimuleren. Bestemmingsverkeer moet beperkt
maar mogelijk zijn hoewel ondergeschikt aan de noden van voetgangers en fietsers.
Mogelijke alternatieven voor openbaar vervoer (kleiner – shuttle – elektrisch vervoer) tussen Station en Molenstraat moet
onderzocht worden om impact op de kern te beperken.
De adviesraad Welzijn en Diversiteit beseft dat het circulatieplan voor de inrichting van de doortocht het maken van
belangrijke keuzes betekent.
We zijn er echter van overtuigd dat een aangename stad om in te wonen en te vertoeven de economische activiteiten kan
versterken. Waar mensen graag zijn staat ontmoeting centraal. Waar mensen samenkomen wordt handel gedreven en krijgen
we tewerkstelling.
Wij willen als AWD aan deze kernwaarden vasthouden en de mobiliteit realiseren in functie hiervan.
Karin Van Maldergem
Voorzitter Adviesraad Welzijn en Diversiteit

Einde verslag
---------------------------------------------------------------------------
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19/11/2014 'Later begint vandaag' voordracht door
Prof.dr. Manu Keirse - Prikbord
Praktisch
Vanaf 19.00u ben je welkom. De voordracht start stipt om 19.30u. En eindigt om 21.30u
‘Later begint vandaag’
We dromen allemaal van een lang en gezond leven maar toch komt er vroeg of laat een einde aan. Dit einde
willen we graag op een kwaliteitsvolle en waardige manier beleven. En wie kan beter aangeven wat waardig en
kwaliteit van leven voor jou betekent, dan jijzelf.
Met wie heb jij al eens gesproken over wat voor jou belangrijk is aan het ?levenseinde? ? Wat zijn jouw
verwachtingen en wensen voor je laatste levensfase ? En wat als je op het einde niet meer in staat bent om je
wensen en keuzes te uiten ?
Tijdig nadenken over die vragen, erover praten met familie, huisarts of een goede vriend helpt om op het einde
van je leven die zorg te krijgen die het meest aansluit bij wat jij het beste vindt.
Iemand aanduiden die jou kan vertegenwoordigen mocht je ooit zelf niet meer in staat zijn om beslissingen te
nemen.
Of je wensen opschrijven. Een notaris of jurist heb je hier niet voor nodig. Het is wel belangrijk dat je arts,
vertegenwoordiger en/of familie dit weet.
Wil je meer weten over dit onderwerp, op 19 november brengt prof. dr. Manu Keirse hierover een voordracht in
Cultureel Centrum De Herbakker in Eeklo.
Aansluitend kan je met je vragen terecht bij de informatiekiosken.
Copyright © Netwerk Palliatieve Zorg 2008-2014.
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10 jaar Te Gek !?
Manische Mannen
VRI 8 MEI 2015 - 20.30 UUR - MUZIEK

€ 22 / € 20 (kl. abo) / € 19 (gr. abo) / € 18 (hh abo)

In 2014 vieren we het 10-jarige bestaan van Te Gek!?. Daarom trekken vier mannen de boer op met ‘Manische
Mannen’, een muziektheatervoorstelling die de laatste twijfels over het geestelijk welzijn van het sterke
geslacht zal wegnemen. In een regie van Wim Dewulf en op teksten van o.a. Hugo Matthysen zullen zij een
voorstelling brengen waarbij u niet alleen de haren ten berge zullen rijzen maar waarbij ook uw sluitspieren op
de proef gesteld zullen worden!
De vier ‘Manische Mannen’ zijn: Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal), Stefaan Degand (Het Toneelhuis,
Theater Antigone, De Ronde, Quiz me Quick), Guy Swinnen (The Scabs) en Marcel Vanthilt (Arbeid Adelt,
MTV, Villa Vanthilt). De leden van De Laatste Showband worden uit hun respectievelijke verzorgingstehuizen
en/of huizen van bewaring opgeroepen om deze vier klasbakken plichtsgetrouw te begeleiden.
Te Gek!? tracht al jaren psychische problemen in Vlaanderen bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste
beeldvorming ten aanzien van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Deze voorstelling is i.s.m. Geestelijke gezondheidszorg Meetjesland

regie: Wim Dewulf
met: Wannes Cappelle, Guy Swinnen, Stefaan Degand, Marcel Vanthilt, Paul Poelmans, Chris Peeters, Bert
Embrechts, Joost Van den Broeck en Patrick Riguelle.

