
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1 Goedkeuring verslag 5 september 2017  

Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 

2 Voorstelling nieuwe voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek   

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den 
duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige 
wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de 
voedingsdriehoek. We willen richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. En die ervoor 
zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een 
realistisch model dat rekening houdt met de actuele eetgewoonten in Vlaanderen. en dat handvaten geeft om 
duurzamere keuzes te maken (bron: Gezond Leven).  
 
Martine Van Den Broeck van CM meldt dat de brooddoosactie voor het onderwijs nog steeds bestaat, maar 
de vorige voedingsdriehoek staat er niet meer op. Er zij wel stickers met de nieuwe driehoek te verkrijgen. Kris 
meldt dit op het eerstvolgende scholenoverleg in januari. CM maakt ook een nieuw pakket over de 
voedingsdriehoek (Kris volgt op).  
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Wim Van Dessel meldt dat de evolutie van de driehoek gerelativeerd moet worden. Gezonde voeding is voor 
iedereen verschillend en moet toegepast worden op de eigen gezondheidssituatie. 
 

 
 

3 Omgevingsanalyse: integratie duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  

De gemeente vraagt het advies van alle adviesraden in het kader van de opmaak van de omgevingsanalyse. 
Deze analyse is een beleidsvoorbereidend document dat het toekomstig bestuur voedt met alle relevante 
informatie. Op basis van deze informatie kunnen beleidsbeslissingen genomen worden en kan een 
meerjarenplan worden opgesteld.  
 
De omgevingsanalyse bestaat uit 3 delen:  
1. Interne analyse: de gemeentelijke administratie verzamelt relevant cijfermateriaal, interpreteert deze cijfers 
en doet aanbevelingen  
2. Advies adviesraden: de adviesraden formuleren adviezen voor een toekomstig bestuur  
3. Inspraak burgers: de burgers worden betrokken en krijgen mogelijkheid tot inspraak  
 

Het resultaat van deze 3 stappen wordt samengevoegd in 1 document dat in mei 2018 wordt voorgelegd aan 

de gemeenteraad. Na de verkiezingen van oktober 2018 maakt de nieuwe bestuursploeg op basis van de 

omgevingsanalyse een gemeenschappelijk meerjarenplan voor de komende legislatuur. De gemeente heeft 

zich geëngageerd om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) -gegroepeerd rond 5 pijlers- 

van de Verenigde Naties op te nemen in haar beleid. Deze ontwikkelingsdoelstellingen zullen dus een 

belangrijke pijler in de omgevingsanalyse worden.  

 
De raad gezondheid en welzijn kiest onderstaande doelstellingen en koppelt er een aantal concrete acties 
voor het gemeentebestuur aan >>  
 
Doelstelling 8: eerlijk werk en economische groei  
-in woonzorgcentrum de meeste efficiëntie inzetten, in blokken van 4, werken met puzzels 
-naar aanleiding van dat iedereen recht heeft op 8 uur werken  
-deeltijds werken zal blijven om piekmomenten op te lossen  
= moeilijk om dit lokaal op te lossen  
-mensen met een beperking op de arbeidsmarkt 
-lokaal personeelsbeleid  



 

 
 
 
 
 
-sociale tewerkstelling onder Clara Fey 
 
Doelstelling 1: geen armoede  
-algemeen voor alle ziekenfondsen: doelgroep mensen met een laag inkomen worden niet bereikt, om in 
aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming  
-drempel voor de doelgroep  
-enkel maar voordelen voor deze doelgroep  
-aandacht voor nieuwe armoede, alleenstaanden + eenoudergezinnen  
-doelgroep persoonlijk betrekken, met vrijwilligers of professionelen die letterlijk naar de doelgroep stappen  
-op het veld naar de doelgroep  
-wijkagenten, wijkmeester, signalen kan doorgeven  
 
Doelstelling 3: gezondheid  
-verkeersveiligheid – jongeren naar middelbare school  
-jongeren jeugdhuis en dienst jeugd – veiligheid in het verkeer (tuimelwagen)  
-drank en druggebruik: aandacht (acties / campagnes)  
-jeugddienst – jongerenwelzijn  
 
-mentale gezondheid – geestelijke gezondheid – fit in je hoofd 
-samenwerking met het onderwijs  
 
-preventieve acties / campagnes voor samengestelde gezinnen  
-mentale gezondheid – wat is de trend bij deze kinderen in een samengesteld gezin  
 
-oorschade – oordopjes op maat – groepsaankoop  
 
-bereiken van de doelgroep om voldoende te bewegen  
-inspelen op actuele thema’s van Vlaanderen  
 
-zorg dragen voor alle leeftijden – toegankelijkheid voor personen met een handicap 
-belangrijk om aandacht te hebben in alle gemeentelijke infrastructuur en openbare gebouwen  
 
Doelstelling 6: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen  
-drinkfonteintjes  
-openbare toiletten  
-vervuiling in het water tegengaan  
-hard water in Brecht, in overleg met Pidpa, ontkalker (duurzaam)  
 
Doelstelling 16: vrede, veiligheid en inclusieve samenleving  
-werken aan de veiligheid, taak van de gemeente  

4 Financieel verslag   

 
8.072,54 euro  
 
Projecten van 2017 
-project Ben De Bever (lagere school)  
-lezing Pascale Naessens  
-catering Oppepper: was een groot succes, leuke avond  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

5 Kalender  

 

• Week van de Smaak (zondag 19 november) 

• Lezing Martine Prenen (donderdag 23 november) 

• AED opleidingen  
o 16 november – lokaal Rode Kruis Sint-Job – 19.30 u 

• 29 november: infoavond ‘kom op tegen kanker’ (70+ en mantelzorgers), 18.30 u – 20.15 u (Kleine 
Kasteeltjes)  

• 15 december: kerstmarkt vanaf 15 uur (Kleine Kasteeltjes)  
 

6 Varia  

 
Toelichting ‘ELZ’ (Eerstelijns Zorgregio) – Frank Willeme, directeur woon- en zorgcentrum Sint Maria  
 
Jo Vandeurzen: eerstelijns zones = afgebakend geografisch gebied waar mensen van de eerstelijn elkaar 
vinden – zorggebied Schilde (afhankelijk van inwoners, patiëntenstroom ziekenhuizen, …).  
 
Schilde, Brecht, Malle, Zoersel, Wijnegem  
 
Nog tijd tot 31 december, gemeenteraad zal overgaan tot beslissing om tot in Schilde te behoren 
 
Een netwerk van de eerstelijns, waarbij o.a. vormingen voor professionelen worden aangeboden.  
 
Vraag van Vicky welke verplichte partners 
 
De Kleine Kasteeltjes  
-wensen graag een rolstoelfiets aankopen  
-graag samen aankopen met verschillende organisaties  
-kosten drukken  
-stockeren en huren  
 
AVIRA 
Verzekering en delen van kosten, wie betaalt wat?  
Info van Bart Neefs gaat rechtstreeks naar partners  
 

7 Volgende vergadering  

 
dinsdag 16 januari 2018 _ welzijnscampus Het Sluisken _ 19.30 uur   
  
 


