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Agenda 

 Opstart nieuwe gezondheidsraad 

 Goedkeuring van ‘Gezonde gemeente’ 

 Valpreventie: 
o BOEBS OCMW Boortmeerbeek 
o Week van de valpreventie 

 Aanbod vormingen:  
o Groente zkt kok 
o Reclame we zijn er vet mee 
o Rookstopcursus 
o Als kleine kinderen groot worden (www.gezondopvoeden.be) 
o zilverwijzer 

 Cannabiscampagne 

 Opvolging:  
o Fietsproject 
o Ik drink slim 

 
 
1. Opstart nieuwe gezondheidsraad 
 
Schepen van gezondheid, Remi Serranne heet iedereen welkom bij de opstart van deze nieuwe 
gezondheidsraad.  
De laatste gezondheidsraad dateert van 22 december 2011 en met de nieuwe legislatuur wil de schepen 
hier terug actief werk van maken. 
 
 
2. Goedkeuring van ‘Gezonde gemeente’ 

 
Met het project ‘Gezonde Gemeente’ wil het Logo als trajectbegeleider gemeenten motiveren en 
ondersteunen om stapsgewijs werk te maken van een lokaal integraal gezondheidsbeleid. ´Gezonde 
Gemeente´ is een beleidsmethodiek op maat van gemeenten en steden, ontwikkeld in samenwerking met 
het VIGeZ en de Vlaamse Logo´s. ´Gezonde Gemeente´ is tegelijk een toetsingsinstrument voor alles wat 
lokaal gebeurt rond gezondheid en wordt de komende jaren uitgebouwd als communicatie-icoon en 
verzamelnaam voor alle methodieken, materialen, publicaties en activiteiten van en over 
gezondheidspreventie naar en met lokale besturen in Vlaanderen.  
Wie doet al mee?  
Naast Boortmeerbeek hebben 23 andere gemeenten uit onze regio reeds op 'Gezonde Gemeente' 
ingetekend: Aarschot, Begijnendijk, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Haacht, Herent, Hoegaarden, 
Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-
Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge, Tremelo, Zoutleeuw.  
Op 6 november organiseerde het Logo in het provinciehuis in Leuven een inspiratiebeurs en 
netwerkevenement 'Gezonde Gemeente? Blije burgers!'. Meer dan twintig lokale besturen uit de provincie 
Vlaams- Brabant, waaronder onze gemeente waren hier aanwezig. Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, vertelde hoe de Vlaamse en lokale overheden kunnen 
samenwerken aan een gezonde samenleving. Karin Jiroflee, gedeputeerde van gezondheid (provincie 
Vlaams-Brabant), legde de gevolgen van de interne staatshervorming voor het provinciaal 



gezondheidsbeleid uit. Werner De Wael (VIGeZ) legde het concept van Gezonde Gemeente gedetailleerd 
uit. Tenslotte deelden de gemeenten Haacht en Huldenberg hun ervaringen hoe tot een Gezonde 
Gemeente te komen.  
 
Doel: Alle Vlaamse steden en gemeenten adviseren en ondersteunen om stapsgewijs werk te maken van 
een structureel preventief gezondheidsbeleid en dit beleid eenvormig te communiceren. 
237 van 308 Vlaamse gemeenten hebben intentie Charter ondertekend: hiermee maakt de gemeente aan 
de bevolking bekend dat zij gezondheid een belangrijk thema vinden en er werk van zullen maken. 
 Gemeente krijgt (beach)vlaggen en spandoeken  en kan bij de communicatie van gezonde acties gebruik 
maken het logo Gezonde Gemeente (of Gezonde Stad). 
Hulpmiddelen ter beschikking: groeimeter (evaluatie instrument voor de gemeente zelf), lokale bevraging 
(voorbeeld van lokale bevraging ikv lokaal gezondheidsbeleid), website gezonde gemeente, brochure 
gezondheidscijfers 
Ondersteuning van Logo bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid en gezonde acties. 
 

3. Valpreventie 
 

 BOEBS OCMW Boortmeerbeek 
Het ocmw van Boortmeerbeek heeft aangegeven interesse te hebben in dit project. BOEBS staat 
voor ‘Blijf Op Eigen Benen Staan’. BOEBS biedt tools om een valpreventiebeleid op te zetten naar 
de thuiswonende ouderen in de gemeente. 
 
De kern is ouderen bewust maken van de risico’s op vallen en mogelijkheden aanleren om vallen te 
voorkomen. BOEBS maakt het de gemeente en lokale organisaties die werken voor en met ouderen 
makkelijker om werk te maken van meer beweging en een veilige woon- en leefomgeving, enkele 
van de belangrijkste aandachtspunten bij valpreventie. 
Afspraak om dit te bespreken met Katrien Willekens van het OCMW op 10 februari. De bedoeling is 
om een actieplan op te stellen (duurzaam, niet enkel 1 activiteit). Er worden  3 gemeenten 
ondersteund in dit project door LOGO waaronder Boortmeerbeek. 
 

 Week van de valpreventie:  
Van maandag 21 april tot en met zondag 27 april 2014.  
Doel =  sensibilisering en informatieverspreiding rond valpreventie.  
Algemene doelstelling =  ouderen aansporen om zo lang mogelijk fit en actief te blijven! 
meer info op www.valpreventie.be : Alle materialen en activiteiten vind je terug op de website.   

 
 
4. Aanbod vormingen LOGO 

 

 Groente zkt kok 
In een praktijkgericht groentekookatelier leren deelnemers de basisprincipes van 
groentebereidingen. De klemtoon ligt daarbij op snel, gemakkelijk en betaalbaar. Maar ook gezond 
én lekker. En uiteraard komen tijdens de kooksessies, naast groenten, ook andere gezonde 
producten aan bod. 
We richten ons tot mensen met een lagere opleiding en die het financieel en sociaal moeilijk 
hebben.  Voor hen is dit aanbod gratis. Wij zorgen voor een lesgever, u voor de locatie en de 
rekrutering van geïnteresseerde deelnemers. Bovendien voorzien we voor elke deelnemer een 
pakket met basismateriaal (dunschiller, snijplankje, …) een vlot leesbaar receptenboekje en een 
kalender met overzicht van de voordelige groenten. Met deze toolkit kunnen de deelnemers thuis 
zelf verder aan de slag. We mikken op een groep van minimum 10 deelnemers. Een kookplaat is 
handig, maar geen must. 
Een workshop kost de organisatie €25 + verplaatsingskosten.  

http://www.valpreventie.be/


 

 Reclame we zijn er vet mee 
Met Reclame, we zijn er vet mee! willen we leerkrachten en ouders van jonge kinderen bewuster 
maken van en kritischer leren omgaan met reclameboodschappen en verkoopargumenten. Kortom 
de reclamewijsheid verhogen. 
We bieden infosessies aan waarbij we leerkrachten en/of ouders met kinderen bewust maken van 
reclameboodschappen. Daarmee willen we hen kritisch leren kijken: hoe werkt reclame op 
voedingsvoorkeuren en op het eetgedrag van kinderen? Hoe worden we om de tuin geleid? Welke 
alternatieven zijn er? De infosessies worden gegeven door een freelance diëtiste aan de hand van 
een Powerpointpresentatie. Elke deelnemer krijgt op het einde van de infosessie ook een 
informatieve brochure mee. De vorming duurt 2 uur en kost de organisatie €50 + 
verplaatsingskosten. Minimum 25 deelnemers. 
 

 Rookstopcursus 
Vlaanderen stopt met roken: 
Tent (enkel wanneer de gemeente een rookstopaanbod heeft) 
Rookstopcursus (informatiesessie + 8 sessies): €35/deelnemer (na terugbetaling van het 
ziekenfonds) 
 

 Als kleine kinderen groot worden (www.gezondopvoeden.be) 
'Als kleine kinderen groot worden' is er voor alle ouders van tieners tussen 10 en 15 jaar die nog 
geen tabak, alcohol of drugs gebruiken (of er hoogstens al een keer mee hebben 
geëxperimenteerd). Er is ook extra aandacht voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie. 
De focus is op opvoeding. Ouders leren hoe ze onder meer doorheen de opvoeding alcoholgebruik 
door hun kinderen kunnen uitstellen en tabak- en druggebruik kunnen voorkomen. 
'Als kleine kinderen groot worden' is meer dan een eenmalige bijeenkomst voor ouders. Er zijn 
materialen die de vorming mee ondersteunen, maar ook los daarvan te gebruiken zijn. Het pakket 
bestaat uit een brochure voor ouders van tieners, een postkaart met enkele tips, een magneet van 
De DrugLijn om de postkaart op de koelkast te hangen en een luik voor ouders op de website van 
De DrugLijn waar ook de filmpjes gebruikt tijdens de vorming, te vinden zijn (de filmpjes komen 
online in december 2013). 
 

 Zilverwijzer 
= lokale groepssessies voor het bevorderen van veerkracht en vermogen tot zelfzorg van Vlaamse 
zestigplussers 

o  6 sessies: 
 Oud is niet out! (basissessie) 
 Geven en nemen.  
 In beweging.  
 De boog kan niet altijd gespannen staan.  
 Samen sterk.  
 Nooit te oud om te leren. 

o 60 euro per sessie (2,5 uur) 
 

 Actief woon-werkverkeer stimuleren 
Uit cijfers van FOD Mobiliteit blijkt dat slechts 10% van de personeelsleden van lokale besturen naar 

het werk fietst, terwijl 60% deze – vaak korte - afstand met de wagen overbrugt. In 2014 krijgt u 

kosteloos ondersteuning van het Logo en de dienst mobiliteit van de Provincie om uw personeel aan 

te zetten om actief (stappend of fietsend) naar het werk te komen.  

Wat mogen we concreet verwachten? 

http://www.gezondopvoeden.be/


 Mobiliteitsscan uitgevoerd door de dienst Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant om het 

mobiliteitsprofiel en de bereikbaarheid in kaart te brengen en een overzicht te genereren met 

kansrijke maatregelen en acties 

 Beknopte online-enquête voor uw personeelsleden om hun motieven, belemmeringen en 

bereidheid te inventariseren om voor een andere vervoerswijze te kiezen; 

 Ondersteuning bij de opmaak van doelstellingen, indicatoren en een actieplan 

 Een handige catalogus met een overzicht van organisaties en initiatieven om acties concreet 

vorm te geven 

 Een infosessie voor het personeel over de effecten van het verkeer op hun gezondheid 

 Nieuwsberichten en artikels om te communiceren naar uw personeel en uw inwoners. 

 

Wat verwacht LOGO? 

 U levert de nodige informatie aan om de mobiliteitsscan uit te voeren 

 U bent bereid om maatregelen te nemen om actief woon-werk verkeer te bevorderen 

 

Als we willen instappen in dit project moeten we  het engagementsformulier invullen. 

 

 
5. Cannabiscampagne 

Begin november lanceerde de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een 
cannabiscampagne. Doelgroepen zijn jongeren van 14 tot 17 jaar, ouders van deze jongeren en 
jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. VAD, de Logo’s en de CGG’s brengen via een stuurgroep de 
inhoudelijke expertise aan.  
Het centrale element van de mediacampagne is de campagnesite www.laatjenietvangen.be.  Alle on- 
en offline media verwijzen naar deze site. Het online gedeelte voorziet advertenties en banners op een 
aantal websites. Social media (o.a. Facebook) maken ook een essentieel onderdeel uit van het 
mediaplan. Offline worden affiches, advertenties in tijdschriften (beperkt) en bepleistering van metro’s 
en trams voorzien. 
Een tweede luik van de campagne is de bekendmaking en promotie van bestaande methodieken en 
materialen voor intermediairs (o.a. Maat in de shit & Unplugged-pakketten). Deze pakketten worden 
tijdens de campagne gratis of aan verminderde prijs aangeboden. De Logo’s en CGG’s worden 
betrokken bij de lokale implementatie van de campagne.  
De jeugddienst van onze gemeente vroeg 6 pakketten aan om te verdelen onder de jeugdverenigingen. 
LOGO zou dan ook graag een vorming aanbieden zodat de pakketten nuttig besteed kunnen worden. 

 
 

6. Opvolging 

 Fietsproject 
In het kader van het fietsproject van LOGO kreeg de gemeente Boortmeerbeek een budget van 
1.500 euro/gemeente. Dit budget moest voor 31.12.2013 besteed worden.  
De gemeente Boortmeerbeek heeft reeds een verkeerskoffer met een soort hindernisparcours voor 
fietsers. Deze verkeerskoffer wordt zeer regelmatig uitgeleend door de verschillende scholen. Ook 
tijdens de sportweken wordt dit steeds gebruikt. Daarom werd onderzocht om de verkeerskoffer 
uit te breiden met verkeersborden en –lichten om zo een verkeerspark na te bootsen en de 
kinderen uit de gemeente wat bij te brengen op vlak van verkeersveiligheid. 
Daarnaast werd ook het idee van victor veiligs voorgesteld. Victor Veilig is een veiligheidsproduct 
waarmee je weggebruikers laat weten dat er (spelende) kinderen in de buurt zijn. 
Victor Veilig is een licht, kunststof mannetje van circa 80cm. die kinderen makkelijk mee kunnen 
nemen naar hun speelgebied. Er werden er 15 aangekocht. Aan elke school werden 2 victor veiligs 
gegeven, de rest zal gebruikt worden voor eigen activiteiten of voor jeugdverenigingen. 



 

 Ik drink slim 
3 van de 4 scholen uit Boortmeerbeek doen hier aan mee. Het project 'Ik drink slim' leert aan 
kinderen het verschil tussen gezonde en minder gezonde dranken en stimuleert om voor gezonde 
basisdrankjes, nl. water en ongesuikerde melk, te kiezen. De principes leren de kinderen in de klas 
en ze oefenen thuis verder door gekleurde (groen, oranje, rood) stickers te kleven in hun 
drinkdagboekje. Als kers op de taart krijgen de kinderen gratis een hippe drinkbus die op langere 
termijn wil aanzetten om genoeg water te drinken. Hiermee ondersteunen we scholen ook in hun 
zorg voor het milieu. 

 
 

7. Varia 

 Valbus huren op sporteldag (ondertussen nagekeken en valbus is niet meer beschikbaar op 24 april 
2014). 

 Voor elke doelgroep iets proberen te voorzien: 
o Er wordt veel rond scholen gewerkt: 

 Ik drink slim 
 Fietsproject 

o Ook voor senioren wordt er gewerkt aan het BOEBS project 
o Jeugdverenigingen: 

 Voorwaarden koppelen aan ondersteuning van projecten, zoals bv nacht van de 
jeugd. Bandjes om leeftijd aan te duiden (alcoholmisbruik), drugspreventie? 

o Voor een gezin of familie wordt nog niet gedaan: er wordt een voorstel gelanceerd om een 
wandeling of fietstocht te ontwikkelen voor volwassenen en kinderen. Tijdens deze 
wandeling of fietstocht wordt er een kwis gespeeld rond gezonde voeding. Zo kan een 
permanent parcours gebouwd worden met een link naar gezondheid. Tijdens de zomer 
zouden de families dan een formulier op het gemeentehuis kunnen komen halen en de 
kwis maken wanneer ze zelf willen. Nadien kan dit terug ingediend worden en op het einde 
van de zomer kan er een winnend gezin uitkomen. Zo kunnen ouders iets aan hun kinderen 
bijbrengen. 
Tegen volgende vergadering zoveel mogelijk materiaal hiervoor verzamelen zodat we het 
concreter kunnen uitwerken. 

 

 Gezondheidsraad: 3-4 keer per jaar laten samenkomen 

 Verbrandingsoven Kampenhout: de vraag wordt gesteld wat de laatste stand van zaken is? Dit is 
momenteel onduidelijk. De schepen van gezondheid zal dit blijven nagaan en feedback geven op de 
volgende gezondheidsraad. 

 
 

Volgende bijeenkomst gezondheidsraad: woensdag 23 april  2014 om 20.00 uur in het schepenlokaal 
 
De schepen van gezondheid,  
 
 
 
Remi Serranne 
 


