
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Goedkeuring verslag 13 november 2018   

 
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 
Tijdens deze vergadering werd meer info gevraagd over de sluiting van het kantoor van de CM in Sint-Job-In-
‘t-Goor. Tomas Van Zundert, kantoorverantwoordelijke, zal dit de volgende vergadering verder toelichten maar 
kort gemeld valt de sluiting binnen het kader van het nieuwe Masterplan Kantoren. CM wil, naast de lokale 
verankering, meer inzetten op mail en telefonie. Alle kantoren werken op afspraak. De brievenbus van Sint-
Job-In-‘t-Goor blijft wel gewoon hangen.  
 
 

2 Voorstelling ‘Groot Brecht met een Hart’  

 
Veel NEOS-clubs steunen goede doelen. Engagement zit in ons DNA. Van 2018 tot 2020 gaan we nog 
meer dan ooit ons warme hart laten zien: 216 lokale clubs tonen zich betrokken bij mensen met een 
beperking, mensen in armoede en mensen die op zoek zijn naar een betere wereld. In heel Vlaanderen 
organiseren we lezingen, uitstappen, en zetten we solidaire acties op. Tegen november 2020 bouwen 
we met z’n allen aan één grote solidaire Neos-spaarpot om een aantal geselecteerde projecten extra te 
steunen. 
 
 
 

 agenda    verslag: Raad voor gezondheid en welzijn  
vergaderdatum: 23 april 2019             

voorzitter: Staf Rigo 
verslaggever: Kris Van Dijck    

aanwezig: Staf Rigo (voorzitter RGW + Rode Kruis St Lenaarts) 
Erna Stoffels (zelfstandige verpleegkundige) 
Francine Hendrickx (Rode Kruis Sint Job)  
Emelie Eeckelaert (De Schakel) 
Lieve Van Campfort (apotheker)  
Tony Wouters (De Schakel)  
Anita Wackenier (De Schakel)  
Jolien De Jongh (Kleine Kasteeltjes) 
Gust Joosen (Neos Groot Brecht) 
Maria Struyven (Neos Groot Brecht)  
Marilou Winters (Rode Kruis Sint Job) 
Agnes Luyckx (KVG)  
Pieter Poriau (kinesist) 
Hannelore Vleugels (Logo Antwerpen)  
Luc Aerts (schepen gezondheid)  
Kris Van Dijck (consulent welzijn)  

afwezig: 
 
 

Ludo Wouters (penningmeester RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts) 
Lea Geudens (Samana Sint Job)  
Luc Van Looveren (Samana Brecht)  
Lieve Hermans (De Kar)  
Tomas Van Zundert (sectorverantwoordelijke CM)  
Magriet De Bruyn (Kind en Preventie) 
Trees Peeters (Samana Sint Job)  
Ben Foste (O.C. Clara Fey)  
 



 

 
 
 
 
 
Ook Neos Brecht gaat de uitdaging aan en organiseert, samen met verschillende verenigingen en 
UNIZO, een aantal activiteiten gedurende 2 jaar om centen te verzamelen voor: 

- mensen op zoek naar een betere wereld (migratie); 
- mensen in armoede;  
- mensen met een beperking.   

De uiteindelijke spaarpot, zal tijdens een gezamenlijk moment uitgedeeld worden aan goede doelen. NEOS 
vraagt aan de raad gezondheid en welzijn om mee te denken aan wie welke verenigingen / doelen … het 
verzamelde geld kan verdeeld worden. Hierbij al een aantal ideeën, maar we denken hier verder over na 
tijdens de vergadering in juni.  
 
-G-sport  
-De Schakel  
-De Kar  
-KVG 
-Rode Kruis  
-Handicar / vervoer van doelgroepen die minder mobiel zijn / mobiliteit  
-mensen met een psychische aandoening  
-mensen met een ziekte, die zo in de armoede geraken  
 

3 Gezonde Gemeente  

 
De raad gezondheid en welzijn ziet gezondheid heel ruim. Aan de hand van 6 beleidsdomeinen werden 
tijdens de vergadering van 13 november 2018 acties genoteerd voor een nog gezondere gemeente. Alle 
ideeën werden besproken en gecategoriseerd in 2 clusters 
 

1. Cluster MOBILITEIT  
2. Cluster AANGENAME EN GEZONDE LEEFOMGEVING  

 
Antwoord van Luc – schepen  
Het nieuwe bestuur werkt aan het schrijven van een nieuwe beleidsverklaring. De oefening die de raad 
gezondheid en welzijn eerder maakte, wordt dan ook geapprecieerd om zo belangrijke kapstokken te kunnen 
meenemen naar de verdere beleidsverklaring.  
 
Luc verwondert zich dat gezondheid zich ook buigt ook mobiliteit. Niet alle acties kunnen (financieel) 
uitgevoerd worden, buiten wil door gemeentebestuur. 
 
Luc merkt op dat er een aantal acties vermeld staan die reeds gebeuren of lopen. Het is vaak niet voor 
iedereen duidelijk of bekend. En voor iedereen kan alles steeds beter en meer, maar voor alle acties moeten 
er steeds financiële middelen en personeel voorzien worden.  
 
De schepen buigt zich ook over de psychische gezondheid. Dit is anno 2019 een grote bekommernis.  
Acties rond o.a. dementie moeten dan ook zeker behouden blijven.  
 
Het is voor het bestuur niet mogelijk om te blijven investeren in nieuwe zitbanken en vuilnisbanken. Voor de 
vuilnisbanken vragen nadien wekelijks een groot onderhoud, waar nu reeds 2 voltijdse medewerkers van de 
technische dienst aan werken.  
De vergadering informeert of sluikstort kan tegengegaan worden, door bv. bij IGEAN na te vragen wie wel of 
niet zijn container buiten zet. Dit zou een mogelijkheid zijn, maar vraagt een grote personeelsinzet, waar 
momenteel geen prioriteit voor gemaakt kan worden.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ook vervoersarmoede blijft een probleem voor een bepaalde doelgroep in onze gemeente. Het 
gemeentebestuur is wachtend op een antwoord van O.C. Clara Fey ivm het project AVIRA, waarbij auto’s van 
gemeente en O.C. Clara Fey gedeeld kunnen worden. Wordt vervolgd.  
Nogmaals extra promotie van Handicar en MMC naar apothekers, huisartsen, … (Kris volgt op). 
 
Gezonde Gemeente blijft behouden, bestuur blijft gaan voor gezondheid. We bouwen verder aan de thema’s 
waar Brecht eerder aan gewerkt heeft.  
 
Hannelore Vleugels, Luc Aerts en Kris Van Dijck spreken een datum af om verder Gezonde Gemeente te 
bespreken. 
 

4 Kalender  

 
- Stickerverkoop van Rode Kruis start 25 april ’19  
- Zondag 12 mei: jaarmarkt (tot 13 u) + open deur O.C. - Clara Fey, incl. jobtuin 

(13-17 u) 
- Gezonde Gemeente event (LOGO) = donderdag 13/6 (meer info volgt) 

 

5 Kasverslag  

 
6.400,36 euro  
 

6 Volgende vergadering  

 

Dinsdag 18 juni 2019, 19.30 uur  
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De schepen buigt zich ook over de psychische gezondheid. Dit is anno 2019 een grote bekommernis.  
Acties rond o.a. dementie moeten dan ook zeker behouden blijven.  
 
Het is voor het bestuur niet mogelijk om te blijven investeren in nieuwe zitbanken en vuilnisbanken. Voor de 
vuilnisbanken vragen nadien wekelijks een groot onderhoud, waar nu reeds 2 voltijdse medewerkers van de 
technische dienst aan werken.  
De vergadering informeert of sluikstort kan tegengegaan worden, door bv. bij IGEAN na te vragen wie wel of 
niet zijn container buiten zet. Dit zou een mogelijkheid zijn, maar vraagt een grote personeelsinzet, waar 
momenteel geen prioriteit voor gemaakt kan worden.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ook vervoersarmoede blijft een probleem voor een bepaalde doelgroep in onze gemeente. Het 
gemeentebestuur is wachtend op een antwoord van O.C. Clara Fey ivm het project AVIRA, waarbij auto’s van 
gemeente en O.C. Clara Fey gedeeld kunnen worden. Wordt vervolgd.  
Nogmaals extra promotie van Handicar en MMC naar apothekers, huisartsen, … (Kris volgt op). 
 
Gezonde Gemeente blijft behouden, bestuur blijft gaan voor gezondheid. We bouwen verder aan de thema’s 
waar Brecht eerder aan gewerkt heeft.  
 
Hannelore Vleugels, Luc Aerts en Kris Van Dijck spreken een datum af om verder Gezonde Gemeente te 
bespreken. 
 

4 Kalender  

 
- Stickerverkoop van Rode Kruis start 25 april ’19  
- Zondag 12 mei: jaarmarkt (tot 13 u) + open deur O.C. - Clara Fey, incl. jobtuin 

(13-17 u) 
- Gezonde Gemeente event (LOGO) = donderdag 13/6 (meer info volgt) 

 

5 Kasverslag  

 
6.400,36 euro  
 

6 Volgende vergadering  

 

Dinsdag 18 juni 2019, 19.30 uur  
 
 
 
 
 



 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Goedkeuring verslag 13 november 2018   

 
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 
Tijdens deze vergadering werd meer info gevraagd over de sluiting van het kantoor van de CM in Sint-Job-In-
‘t-Goor. Tomas Van Zundert, kantoorverantwoordelijke, zal dit de volgende vergadering verder toelichten maar 
kort gemeld valt de sluiting binnen het kader van het nieuwe Masterplan Kantoren. CM wil, naast de lokale 
verankering, meer inzetten op mail en telefonie. Alle kantoren werken op afspraak. De brievenbus van Sint-
Job-In-‘t-Goor blijft wel gewoon hangen.  
 
 

2 Voorstelling ‘Groot Brecht met een Hart’  

 
Veel NEOS-clubs steunen goede doelen. Engagement zit in ons DNA. Van 2018 tot 2020 gaan we nog 
meer dan ooit ons warme hart laten zien: 216 lokale clubs tonen zich betrokken bij mensen met een 
beperking, mensen in armoede en mensen die op zoek zijn naar een betere wereld. In heel Vlaanderen 
organiseren we lezingen, uitstappen, en zetten we solidaire acties op. Tegen november 2020 bouwen 
we met z’n allen aan één grote solidaire Neos-spaarpot om een aantal geselecteerde projecten extra te 
steunen. 
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vraagt aan de raad gezondheid en welzijn om mee te denken aan wie welke verenigingen / doelen … het 
verzamelde geld kan verdeeld worden. Hierbij al een aantal ideeën, maar we denken hier verder over na 
tijdens de vergadering in juni.  
 
-G-sport  
-De Schakel  
-De Kar  
-KVG 
-Rode Kruis  
-Handicar / vervoer van doelgroepen die minder mobiel zijn / mobiliteit  
-mensen met een psychische aandoening  
-mensen met een ziekte, die zo in de armoede geraken  
 

3 Gezonde Gemeente  

 
De raad gezondheid en welzijn ziet gezondheid heel ruim. Aan de hand van 6 beleidsdomeinen werden 
tijdens de vergadering van 13 november 2018 acties genoteerd voor een nog gezondere gemeente. Alle 
ideeën werden besproken en gecategoriseerd in 2 clusters 
 

1. Cluster MOBILITEIT  
2. Cluster AANGENAME EN GEZONDE LEEFOMGEVING  
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Het nieuwe bestuur werkt aan het schrijven van een nieuwe beleidsverklaring. De oefening die de raad 
gezondheid en welzijn eerder maakte, wordt dan ook geapprecieerd om zo belangrijke kapstokken te kunnen 
meenemen naar de verdere beleidsverklaring.  
 
Luc verwondert zich dat gezondheid zich ook buigt ook mobiliteit. Niet alle acties kunnen (financieel) 
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gemeentebestuur is wachtend op een antwoord van O.C. Clara Fey ivm het project AVIRA, waarbij auto’s van 
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Gezonde Gemeente blijft behouden, bestuur blijft gaan voor gezondheid. We bouwen verder aan de thema’s 
waar Brecht eerder aan gewerkt heeft.  
 
Hannelore Vleugels, Luc Aerts en Kris Van Dijck spreken een datum af om verder Gezonde Gemeente te 
bespreken. 
 

4 Kalender  

 
- Stickerverkoop van Rode Kruis start 25 april ’19  
- Zondag 12 mei: jaarmarkt (tot 13 u) + open deur O.C. - Clara Fey, incl. jobtuin 

(13-17 u) 
- Gezonde Gemeente event (LOGO) = donderdag 13/6 (meer info volgt) 

 

5 Kasverslag  

 
6.400,36 euro  
 

6 Volgende vergadering  

 

Dinsdag 18 juni 2019, 19.30 uur  
 
 
 
 
 



 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Goedkeuring verslag 13 november 2018   

 
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 
Tijdens deze vergadering werd meer info gevraagd over de sluiting van het kantoor van de CM in Sint-Job-In-
‘t-Goor. Tomas Van Zundert, kantoorverantwoordelijke, zal dit de volgende vergadering verder toelichten maar 
kort gemeld valt de sluiting binnen het kader van het nieuwe Masterplan Kantoren. CM wil, naast de lokale 
verankering, meer inzetten op mail en telefonie. Alle kantoren werken op afspraak. De brievenbus van Sint-
Job-In-‘t-Goor blijft wel gewoon hangen.  
 
 

2 Voorstelling ‘Groot Brecht met een Hart’  

 
Veel NEOS-clubs steunen goede doelen. Engagement zit in ons DNA. Van 2018 tot 2020 gaan we nog 
meer dan ooit ons warme hart laten zien: 216 lokale clubs tonen zich betrokken bij mensen met een 
beperking, mensen in armoede en mensen die op zoek zijn naar een betere wereld. In heel Vlaanderen 
organiseren we lezingen, uitstappen, en zetten we solidaire acties op. Tegen november 2020 bouwen 
we met z’n allen aan één grote solidaire Neos-spaarpot om een aantal geselecteerde projecten extra te 
steunen. 
 
 
 

 agenda    verslag: Raad voor gezondheid en welzijn  
vergaderdatum: 23 april 2019             

voorzitter: Staf Rigo 
verslaggever: Kris Van Dijck    

aanwezig: Staf Rigo (voorzitter RGW + Rode Kruis St Lenaarts) 
Erna Stoffels (zelfstandige verpleegkundige) 
Francine Hendrickx (Rode Kruis Sint Job)  
Emelie Eeckelaert (De Schakel) 
Lieve Van Campfort (apotheker)  
Tony Wouters (De Schakel)  
Anita Wackenier (De Schakel)  
Jolien De Jongh (Kleine Kasteeltjes) 
Gust Joosen (Neos Groot Brecht) 
Maria Struyven (Neos Groot Brecht)  
Marilou Winters (Rode Kruis Sint Job) 
Agnes Luyckx (KVG)  
Pieter Poriau (kinesist) 
Hannelore Vleugels (Logo Antwerpen)  
Luc Aerts (schepen gezondheid)  
Kris Van Dijck (consulent welzijn)  

afwezig: 
 
 

Ludo Wouters (penningmeester RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts) 
Lea Geudens (Samana Sint Job)  
Luc Van Looveren (Samana Brecht)  
Lieve Hermans (De Kar)  
Tomas Van Zundert (sectorverantwoordelijke CM)  
Magriet De Bruyn (Kind en Preventie) 
Trees Peeters (Samana Sint Job)  
Ben Foste (O.C. Clara Fey)  
 



 

 
 
 
 
 
Ook Neos Brecht gaat de uitdaging aan en organiseert, samen met verschillende verenigingen en 
UNIZO, een aantal activiteiten gedurende 2 jaar om centen te verzamelen voor: 

- mensen op zoek naar een betere wereld (migratie); 
- mensen in armoede;  
- mensen met een beperking.   

De uiteindelijke spaarpot, zal tijdens een gezamenlijk moment uitgedeeld worden aan goede doelen. NEOS 
vraagt aan de raad gezondheid en welzijn om mee te denken aan wie welke verenigingen / doelen … het 
verzamelde geld kan verdeeld worden. Hierbij al een aantal ideeën, maar we denken hier verder over na 
tijdens de vergadering in juni.  
 
-G-sport  
-De Schakel  
-De Kar  
-KVG 
-Rode Kruis  
-Handicar / vervoer van doelgroepen die minder mobiel zijn / mobiliteit  
-mensen met een psychische aandoening  
-mensen met een ziekte, die zo in de armoede geraken  
 

3 Gezonde Gemeente  

 
De raad gezondheid en welzijn ziet gezondheid heel ruim. Aan de hand van 6 beleidsdomeinen werden 
tijdens de vergadering van 13 november 2018 acties genoteerd voor een nog gezondere gemeente. Alle 
ideeën werden besproken en gecategoriseerd in 2 clusters 
 

1. Cluster MOBILITEIT  
2. Cluster AANGENAME EN GEZONDE LEEFOMGEVING  

 
Antwoord van Luc – schepen  
Het nieuwe bestuur werkt aan het schrijven van een nieuwe beleidsverklaring. De oefening die de raad 
gezondheid en welzijn eerder maakte, wordt dan ook geapprecieerd om zo belangrijke kapstokken te kunnen 
meenemen naar de verdere beleidsverklaring.  
 
Luc verwondert zich dat gezondheid zich ook buigt ook mobiliteit. Niet alle acties kunnen (financieel) 
uitgevoerd worden, buiten wil door gemeentebestuur. 
 
Luc merkt op dat er een aantal acties vermeld staan die reeds gebeuren of lopen. Het is vaak niet voor 
iedereen duidelijk of bekend. En voor iedereen kan alles steeds beter en meer, maar voor alle acties moeten 
er steeds financiële middelen en personeel voorzien worden.  
 
De schepen buigt zich ook over de psychische gezondheid. Dit is anno 2019 een grote bekommernis.  
Acties rond o.a. dementie moeten dan ook zeker behouden blijven.  
 
Het is voor het bestuur niet mogelijk om te blijven investeren in nieuwe zitbanken en vuilnisbanken. Voor de 
vuilnisbanken vragen nadien wekelijks een groot onderhoud, waar nu reeds 2 voltijdse medewerkers van de 
technische dienst aan werken.  
De vergadering informeert of sluikstort kan tegengegaan worden, door bv. bij IGEAN na te vragen wie wel of 
niet zijn container buiten zet. Dit zou een mogelijkheid zijn, maar vraagt een grote personeelsinzet, waar 
momenteel geen prioriteit voor gemaakt kan worden.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ook vervoersarmoede blijft een probleem voor een bepaalde doelgroep in onze gemeente. Het 
gemeentebestuur is wachtend op een antwoord van O.C. Clara Fey ivm het project AVIRA, waarbij auto’s van 
gemeente en O.C. Clara Fey gedeeld kunnen worden. Wordt vervolgd.  
Nogmaals extra promotie van Handicar en MMC naar apothekers, huisartsen, … (Kris volgt op). 
 
Gezonde Gemeente blijft behouden, bestuur blijft gaan voor gezondheid. We bouwen verder aan de thema’s 
waar Brecht eerder aan gewerkt heeft.  
 
Hannelore Vleugels, Luc Aerts en Kris Van Dijck spreken een datum af om verder Gezonde Gemeente te 
bespreken. 
 

4 Kalender  

 
- Stickerverkoop van Rode Kruis start 25 april ’19  
- Zondag 12 mei: jaarmarkt (tot 13 u) + open deur O.C. - Clara Fey, incl. jobtuin 

(13-17 u) 
- Gezonde Gemeente event (LOGO) = donderdag 13/6 (meer info volgt) 

 

5 Kasverslag  

 
6.400,36 euro  
 

6 Volgende vergadering  

 

Dinsdag 18 juni 2019, 19.30 uur  
 
 
 
 
 



 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Goedkeuring verslag 13 november 2018   

 
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 
Tijdens deze vergadering werd meer info gevraagd over de sluiting van het kantoor van de CM in Sint-Job-In-
‘t-Goor. Tomas Van Zundert, kantoorverantwoordelijke, zal dit de volgende vergadering verder toelichten maar 
kort gemeld valt de sluiting binnen het kader van het nieuwe Masterplan Kantoren. CM wil, naast de lokale 
verankering, meer inzetten op mail en telefonie. Alle kantoren werken op afspraak. De brievenbus van Sint-
Job-In-‘t-Goor blijft wel gewoon hangen.  
 
 

2 Voorstelling ‘Groot Brecht met een Hart’  

 
Veel NEOS-clubs steunen goede doelen. Engagement zit in ons DNA. Van 2018 tot 2020 gaan we nog 
meer dan ooit ons warme hart laten zien: 216 lokale clubs tonen zich betrokken bij mensen met een 
beperking, mensen in armoede en mensen die op zoek zijn naar een betere wereld. In heel Vlaanderen 
organiseren we lezingen, uitstappen, en zetten we solidaire acties op. Tegen november 2020 bouwen 
we met z’n allen aan één grote solidaire Neos-spaarpot om een aantal geselecteerde projecten extra te 
steunen. 
 
 
 

 agenda    verslag: Raad voor gezondheid en welzijn  
vergaderdatum: 23 april 2019             

voorzitter: Staf Rigo 
verslaggever: Kris Van Dijck    

aanwezig: Staf Rigo (voorzitter RGW + Rode Kruis St Lenaarts) 
Erna Stoffels (zelfstandige verpleegkundige) 
Francine Hendrickx (Rode Kruis Sint Job)  
Emelie Eeckelaert (De Schakel) 
Lieve Van Campfort (apotheker)  
Tony Wouters (De Schakel)  
Anita Wackenier (De Schakel)  
Jolien De Jongh (Kleine Kasteeltjes) 
Gust Joosen (Neos Groot Brecht) 
Maria Struyven (Neos Groot Brecht)  
Marilou Winters (Rode Kruis Sint Job) 
Agnes Luyckx (KVG)  
Pieter Poriau (kinesist) 
Hannelore Vleugels (Logo Antwerpen)  
Luc Aerts (schepen gezondheid)  
Kris Van Dijck (consulent welzijn)  

afwezig: 
 
 

Ludo Wouters (penningmeester RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts) 
Lea Geudens (Samana Sint Job)  
Luc Van Looveren (Samana Brecht)  
Lieve Hermans (De Kar)  
Tomas Van Zundert (sectorverantwoordelijke CM)  
Magriet De Bruyn (Kind en Preventie) 
Trees Peeters (Samana Sint Job)  
Ben Foste (O.C. Clara Fey)  
 



 

 
 
 
 
 
Ook Neos Brecht gaat de uitdaging aan en organiseert, samen met verschillende verenigingen en 
UNIZO, een aantal activiteiten gedurende 2 jaar om centen te verzamelen voor: 

- mensen op zoek naar een betere wereld (migratie); 
- mensen in armoede;  
- mensen met een beperking.   

De uiteindelijke spaarpot, zal tijdens een gezamenlijk moment uitgedeeld worden aan goede doelen. NEOS 
vraagt aan de raad gezondheid en welzijn om mee te denken aan wie welke verenigingen / doelen … het 
verzamelde geld kan verdeeld worden. Hierbij al een aantal ideeën, maar we denken hier verder over na 
tijdens de vergadering in juni.  
 
-G-sport  
-De Schakel  
-De Kar  
-KVG 
-Rode Kruis  
-Handicar / vervoer van doelgroepen die minder mobiel zijn / mobiliteit  
-mensen met een psychische aandoening  
-mensen met een ziekte, die zo in de armoede geraken  
 

3 Gezonde Gemeente  

 
De raad gezondheid en welzijn ziet gezondheid heel ruim. Aan de hand van 6 beleidsdomeinen werden 
tijdens de vergadering van 13 november 2018 acties genoteerd voor een nog gezondere gemeente. Alle 
ideeën werden besproken en gecategoriseerd in 2 clusters 
 

1. Cluster MOBILITEIT  
2. Cluster AANGENAME EN GEZONDE LEEFOMGEVING  

 
Antwoord van Luc – schepen  
Het nieuwe bestuur werkt aan het schrijven van een nieuwe beleidsverklaring. De oefening die de raad 
gezondheid en welzijn eerder maakte, wordt dan ook geapprecieerd om zo belangrijke kapstokken te kunnen 
meenemen naar de verdere beleidsverklaring.  
 
Luc verwondert zich dat gezondheid zich ook buigt ook mobiliteit. Niet alle acties kunnen (financieel) 
uitgevoerd worden, buiten wil door gemeentebestuur. 
 
Luc merkt op dat er een aantal acties vermeld staan die reeds gebeuren of lopen. Het is vaak niet voor 
iedereen duidelijk of bekend. En voor iedereen kan alles steeds beter en meer, maar voor alle acties moeten 
er steeds financiële middelen en personeel voorzien worden.  
 
De schepen buigt zich ook over de psychische gezondheid. Dit is anno 2019 een grote bekommernis.  
Acties rond o.a. dementie moeten dan ook zeker behouden blijven.  
 
Het is voor het bestuur niet mogelijk om te blijven investeren in nieuwe zitbanken en vuilnisbanken. Voor de 
vuilnisbanken vragen nadien wekelijks een groot onderhoud, waar nu reeds 2 voltijdse medewerkers van de 
technische dienst aan werken.  
De vergadering informeert of sluikstort kan tegengegaan worden, door bv. bij IGEAN na te vragen wie wel of 
niet zijn container buiten zet. Dit zou een mogelijkheid zijn, maar vraagt een grote personeelsinzet, waar 
momenteel geen prioriteit voor gemaakt kan worden.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ook vervoersarmoede blijft een probleem voor een bepaalde doelgroep in onze gemeente. Het 
gemeentebestuur is wachtend op een antwoord van O.C. Clara Fey ivm het project AVIRA, waarbij auto’s van 
gemeente en O.C. Clara Fey gedeeld kunnen worden. Wordt vervolgd.  
Nogmaals extra promotie van Handicar en MMC naar apothekers, huisartsen, … (Kris volgt op). 
 
Gezonde Gemeente blijft behouden, bestuur blijft gaan voor gezondheid. We bouwen verder aan de thema’s 
waar Brecht eerder aan gewerkt heeft.  
 
Hannelore Vleugels, Luc Aerts en Kris Van Dijck spreken een datum af om verder Gezonde Gemeente te 
bespreken. 
 

4 Kalender  

 
- Stickerverkoop van Rode Kruis start 25 april ’19  
- Zondag 12 mei: jaarmarkt (tot 13 u) + open deur O.C. - Clara Fey, incl. jobtuin 

(13-17 u) 
- Gezonde Gemeente event (LOGO) = donderdag 13/6 (meer info volgt) 

 

5 Kasverslag  

 
6.400,36 euro  
 

6 Volgende vergadering  

 

Dinsdag 18 juni 2019, 19.30 uur  
 
 
 
 
 



 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Goedkeuring verslag 13 november 2018   

 
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 
Tijdens deze vergadering werd meer info gevraagd over de sluiting van het kantoor van de CM in Sint-Job-In-
‘t-Goor. Tomas Van Zundert, kantoorverantwoordelijke, zal dit de volgende vergadering verder toelichten maar 
kort gemeld valt de sluiting binnen het kader van het nieuwe Masterplan Kantoren. CM wil, naast de lokale 
verankering, meer inzetten op mail en telefonie. Alle kantoren werken op afspraak. De brievenbus van Sint-
Job-In-‘t-Goor blijft wel gewoon hangen.  
 
 

2 Voorstelling ‘Groot Brecht met een Hart’  

 
Veel NEOS-clubs steunen goede doelen. Engagement zit in ons DNA. Van 2018 tot 2020 gaan we nog 
meer dan ooit ons warme hart laten zien: 216 lokale clubs tonen zich betrokken bij mensen met een 
beperking, mensen in armoede en mensen die op zoek zijn naar een betere wereld. In heel Vlaanderen 
organiseren we lezingen, uitstappen, en zetten we solidaire acties op. Tegen november 2020 bouwen 
we met z’n allen aan één grote solidaire Neos-spaarpot om een aantal geselecteerde projecten extra te 
steunen. 
 
 
 

 agenda    verslag: Raad voor gezondheid en welzijn  
vergaderdatum: 23 april 2019             

voorzitter: Staf Rigo 
verslaggever: Kris Van Dijck    

aanwezig: Staf Rigo (voorzitter RGW + Rode Kruis St Lenaarts) 
Erna Stoffels (zelfstandige verpleegkundige) 
Francine Hendrickx (Rode Kruis Sint Job)  
Emelie Eeckelaert (De Schakel) 
Lieve Van Campfort (apotheker)  
Tony Wouters (De Schakel)  
Anita Wackenier (De Schakel)  
Jolien De Jongh (Kleine Kasteeltjes) 
Gust Joosen (Neos Groot Brecht) 
Maria Struyven (Neos Groot Brecht)  
Marilou Winters (Rode Kruis Sint Job) 
Agnes Luyckx (KVG)  
Pieter Poriau (kinesist) 
Hannelore Vleugels (Logo Antwerpen)  
Luc Aerts (schepen gezondheid)  
Kris Van Dijck (consulent welzijn)  

afwezig: 
 
 

Ludo Wouters (penningmeester RGW + Rode Kruis Sint Lenaarts) 
Lea Geudens (Samana Sint Job)  
Luc Van Looveren (Samana Brecht)  
Lieve Hermans (De Kar)  
Tomas Van Zundert (sectorverantwoordelijke CM)  
Magriet De Bruyn (Kind en Preventie) 
Trees Peeters (Samana Sint Job)  
Ben Foste (O.C. Clara Fey)  
 



 

 
 
 
 
 
Ook Neos Brecht gaat de uitdaging aan en organiseert, samen met verschillende verenigingen en 
UNIZO, een aantal activiteiten gedurende 2 jaar om centen te verzamelen voor: 

- mensen op zoek naar een betere wereld (migratie); 
- mensen in armoede;  
- mensen met een beperking.   

De uiteindelijke spaarpot, zal tijdens een gezamenlijk moment uitgedeeld worden aan goede doelen. NEOS 
vraagt aan de raad gezondheid en welzijn om mee te denken aan wie welke verenigingen / doelen … het 
verzamelde geld kan verdeeld worden. Hierbij al een aantal ideeën, maar we denken hier verder over na 
tijdens de vergadering in juni.  
 
-G-sport  
-De Schakel  
-De Kar  
-KVG 
-Rode Kruis  
-Handicar / vervoer van doelgroepen die minder mobiel zijn / mobiliteit  
-mensen met een psychische aandoening  
-mensen met een ziekte, die zo in de armoede geraken  
 

3 Gezonde Gemeente  

 
De raad gezondheid en welzijn ziet gezondheid heel ruim. Aan de hand van 6 beleidsdomeinen werden 
tijdens de vergadering van 13 november 2018 acties genoteerd voor een nog gezondere gemeente. Alle 
ideeën werden besproken en gecategoriseerd in 2 clusters 
 

1. Cluster MOBILITEIT  
2. Cluster AANGENAME EN GEZONDE LEEFOMGEVING  

 
Antwoord van Luc – schepen  
Het nieuwe bestuur werkt aan het schrijven van een nieuwe beleidsverklaring. De oefening die de raad 
gezondheid en welzijn eerder maakte, wordt dan ook geapprecieerd om zo belangrijke kapstokken te kunnen 
meenemen naar de verdere beleidsverklaring.  
 
Luc verwondert zich dat gezondheid zich ook buigt ook mobiliteit. Niet alle acties kunnen (financieel) 
uitgevoerd worden, buiten wil door gemeentebestuur. 
 
Luc merkt op dat er een aantal acties vermeld staan die reeds gebeuren of lopen. Het is vaak niet voor 
iedereen duidelijk of bekend. En voor iedereen kan alles steeds beter en meer, maar voor alle acties moeten 
er steeds financiële middelen en personeel voorzien worden.  
 
De schepen buigt zich ook over de psychische gezondheid. Dit is anno 2019 een grote bekommernis.  
Acties rond o.a. dementie moeten dan ook zeker behouden blijven.  
 
Het is voor het bestuur niet mogelijk om te blijven investeren in nieuwe zitbanken en vuilnisbanken. Voor de 
vuilnisbanken vragen nadien wekelijks een groot onderhoud, waar nu reeds 2 voltijdse medewerkers van de 
technische dienst aan werken.  
De vergadering informeert of sluikstort kan tegengegaan worden, door bv. bij IGEAN na te vragen wie wel of 
niet zijn container buiten zet. Dit zou een mogelijkheid zijn, maar vraagt een grote personeelsinzet, waar 
momenteel geen prioriteit voor gemaakt kan worden.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ook vervoersarmoede blijft een probleem voor een bepaalde doelgroep in onze gemeente. Het 
gemeentebestuur is wachtend op een antwoord van O.C. Clara Fey ivm het project AVIRA, waarbij auto’s van 
gemeente en O.C. Clara Fey gedeeld kunnen worden. Wordt vervolgd.  
Nogmaals extra promotie van Handicar en MMC naar apothekers, huisartsen, … (Kris volgt op). 
 
Gezonde Gemeente blijft behouden, bestuur blijft gaan voor gezondheid. We bouwen verder aan de thema’s 
waar Brecht eerder aan gewerkt heeft.  
 
Hannelore Vleugels, Luc Aerts en Kris Van Dijck spreken een datum af om verder Gezonde Gemeente te 
bespreken. 
 

4 Kalender  

 
- Stickerverkoop van Rode Kruis start 25 april ’19  
- Zondag 12 mei: jaarmarkt (tot 13 u) + open deur O.C. - Clara Fey, incl. jobtuin 

(13-17 u) 
- Gezonde Gemeente event (LOGO) = donderdag 13/6 (meer info volgt) 

 

5 Kasverslag  

 
6.400,36 euro  
 

6 Volgende vergadering  

 

Dinsdag 18 juni 2019, 19.30 uur  
 
 
 
 
 



 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

1 Goedkeuring verslag 13 november 2018   

 
Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 
Tijdens deze vergadering werd meer info gevraagd over de sluiting van het kantoor van de CM in Sint-Job-In-
‘t-Goor. Tomas Van Zundert, kantoorverantwoordelijke, zal dit de volgende vergadering verder toelichten maar 
kort gemeld valt de sluiting binnen het kader van het nieuwe Masterplan Kantoren. CM wil, naast de lokale 
verankering, meer inzetten op mail en telefonie. Alle kantoren werken op afspraak. De brievenbus van Sint-
Job-In-‘t-Goor blijft wel gewoon hangen.  
 
 

2 Voorstelling ‘Groot Brecht met een Hart’  

 
Veel NEOS-clubs steunen goede doelen. Engagement zit in ons DNA. Van 2018 tot 2020 gaan we nog 
meer dan ooit ons warme hart laten zien: 216 lokale clubs tonen zich betrokken bij mensen met een 
beperking, mensen in armoede en mensen die op zoek zijn naar een betere wereld. In heel Vlaanderen 
organiseren we lezingen, uitstappen, en zetten we solidaire acties op. Tegen november 2020 bouwen 
we met z’n allen aan één grote solidaire Neos-spaarpot om een aantal geselecteerde projecten extra te 
steunen. 
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