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GEZONDHEIDSRAAD 
 

 
Zitting van  10 februari 2020 

 
Aanwezig: 
Patricia Pluym Voorzitter persoonlijk 
Francine Debecker lid persoonlijk 
Remi Serranne Schepen Gemeenteraadslid 
Karen Opdencamp lid LOGO 
Griet Janssens secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: Wouter Decat, Paul Andries 
 

 
 
 

1. Verslag gezondheidsraad 7 oktober 2019 
Geen opmerkingen 
 
 

2. Februari: maand van Tournée Minérale 
= drink in februari een maand lang geen alcohol en ervaar de gezondheidsvoordelen. 
 
De gemeente verspreide deze boodschap via de verschillende kanalen. Daarnaast werd online 
een groep aangemaakt waar deelnemers zich konden op inschrijven.  
Het personeel van de gemeente Boortmeerbeek werd gestimuleerd om deel te nemen aan 
deze actie. Daarnaast kreeg elk personeelslid een mocktail en kon iedereen deelnemen aan 
een bijhorende kwis,… 

 
3. Warmteactieplan Warme Dagen  

Warme Dagen is een Vlaamse campagne die kadert binnen het Vlaamse warmteactieplan met 
als doel de burgers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van warm weer. Het Vlaams 
warmteactieplan bestaat uit twee fasen: de waakzaamheidsfase (van 15 mei tot 30 september, 
de periode waarbinnen warmde dagen kunnen voorkomen) en de waarschuwingsfase (periode 
van effectief warm weer). Het Logo kan ondersteunen om deze in de gemeente mee uit te 
werken. 
www.warmedagen.be   
 
Boortmeerbeek doet al vrij veel ifv warme dagen, dus gaat hier niet op inzetten. Het zou wel 
fijn zijn om algemene extra tips te ontvangen. 

 
4. Demowoning Gezond Binnen  

Cfr handleiding en vorig verslag. Werkgroep nodig en taken/tijdsinvestering moeilijk in te 
schatten. Karen bekijkt het met Jan om tot een takenlijst te komen (tabel). Griet stuurt deze 
dan door om in te vullen tegen de volgende vergadering. 
 
Demowoning Gezond Binnen 

 Actieweek gezond binnen = half november 2020 

 Doelgroep = algemene bevolking, kansarme groepen 

 Onderstaande personen in de tabel vormen de ‘projectgroep’ 

http://www.warmedagen.be/
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 Meer info : Jan Vrijens, medisch milieukundige Logo Oost-Brabant: jan@logo-oostbrabant.be; 
016/89.06.05 

 Blauw = voorbereiding. Zwart = uitvoering. Cursief = na afloop. Rood = namen in te vullen / 
engagementen 

 

 Wat Wie Wanneer 

1 Lokale projectcoördinator of trekker …?  

2 Projectgroep samenstellen Trekker?  

3 Projectplan opmaken en bepalen thema’s (valpreventie, 
gezond binnenmilieu, energie, …) 

Projectgroep olv trekker, ism 
Logo Oost-Brabant 

 

4 Budget bepaling (vergoeding gidsen, catering, 
promotie,…) 
+ goedkeuring 

Projectgroep 
College 

 

5 Beslissing engagement, organisatie en doelstellingen 
(bv aantal te bereiken personen, duur demowoning) 

College, na advies GZR  

6 Keuze van woning (cultuurhuis?) College, na advies GZR  

7 Begeleiding projectgroep Logo Oost-Brabant  

8 Projectgroep komt x-keer samen ter voorbereiding Trekker  

9 Inrichting woning: keuze/contacten voor de 
materialen/meubelstukken (Kringwinkel?) 

…?  

10 Rekruteren en afspraken met gidsen  …?  

11 Opleiding gidsen Logo ism trekker  

12 Contacteren/informeren/medewerking organisaties Griet? Trekker?  

13 Concrete planning (bezoeken) opmaken en 
ondersteunen 

…?  

14 Gadget of drankje bij rondleidingen?  Projectgroep  

15 Promotie algemene bevolking en lokale actoren Griet – projectgroep / dienst 
communicatie? 
– na input van Logo Oost-
Brabant 

 

16 Evaluatie Trekker ism de projectgroep  

 
De trekker heeft uiteraard de belangrijkste functie. Hiermee valt of staat het project. 
De taken van de trekker: 

 Algemene coördinatie van het project 

 Uitnodigen lokale partners om te participeren in de werkgroep 

 Overtuigen bevoegde instanties van de gemeente/OCMW om het project te ondersteunen en een 

woning ter beschikking te stellen 

 Voorzitten van de vergaderingen 

 Aanduiden van een verslaggever voor de vergaderingen 

 Opvolgen van de verslaggeving van de vergaderingen 

 Coördineren van de communicatie tussen verschillende partners 

 Beheren van het budget 

Het is belangrijk na te denken over hoe kwetsbare doelgroepen te bereiken. In dat opzicht zou het goed zijn 
een sociale partner te hebben in het project, zoals het OCMW, CAW,… 
 
Communicatie is uiteraard een belangrijke, voor het bereiken van de bezoekers, maar ook voor het vinden van 
gidsen. Dus betrokkenheid van de communicatiedienst is essentieel. 
 
En uiteraard de hele praktische organisatie: 

- Keuze van de woning 
- Materialen voor inrichting van de woning 
- Planning van de rondleidingen 
- … 

mailto:jan@logo-oostbrabant.be
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5. Beweegroute – opening 22/4 
 Cfr vorig verslag 

De route is zo goed als klaar (afwerking infobord en bordjes bv kleur, logo’s, …) en de route 
wordt ingehuldigd op 22/4 tijdens de buitenspeeldag. Arno helpt Griet die namiddag.  
Griet bezorgt nog een foto (college Remi?) en Karen/Sarah maken de postkaartjes op. (250 
stuks. 

 
6. Trapmotivator  

De trapmotivator van Sport Vlaanderen kan helpen om je acties rond bewegen in de kijker te 
zetten. Deze bewegingssensor hang je op aan de trap. Elke keer als een medewerker de trap 
neemt, zal hij via deze sensor onthaald worden op luid applaus en andere leuke 
boodschappen. De Trapmotivator is meteen gebruiksklaar. 
Griet test het uit in het gemeentehuis. 

 
7. Maart en mei: bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker  

Maart = actiemaand in strijd tegen dikkedarmkanker (sinds januari 2020 leeftijd verlaagd naar 
50 jaar) 
Mei = actiemaand in strijd tegen baarmoederhalsanker 
www.bevolkingsonderzoeken.be 
 

 
8. Week van de valpreventie 

Thema: Laat angst om te vallen je leven niet bepalen. 
Ouderen met valangst hebben meer kans om te vallen. Meer dan de helft van de ouderen die 
al eens gevallen zijn, heeft valangst. Zelfs bij ouderen die nog nooit gevallen zijn, heeft 30 tot 
50% angst om te vallen. De Week van de Valpreventie, die loopt van 20 tot en met 26 april 
2020, roept ouderen op om valangst bespreekbaar te maken. 
www.valpreventie.be  

 Karen/Joke: Boortmeerbeek wil graag affiches en een artikel voor in het infoblad. 
 

9. Gezonde Publieke Ruimte 
Verplaatst naar volgende gezondheidsraad 

 
10. Rookstopcursus 

Verplaatst naar volgende gezondheidsraad 
 

11. Mededelingen en varia 

 Gezondheidswandeling: vragen voorzien en wandeling uitstippelen: 10 borden. 
 

 
De volgende gezondheidsraad wordt voorzien op 4 mei 2020 om 19 uur in het gemeentehuis. 
 
 

Remi Serranne 
Voorzitter 

 Karin Derua 
Burgemeester 

  

 

http://www.bevolkingsonderzoeken.be/

