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Verslag: Griet Janssens 

 
Aanwezig: Jos Vanlanduyt, Patricia Pluym, Jacques Verrijt, Josée Naets, Joke Thijs (LOGO), Remi Serranne 

(schepen van gezondheid), Griet Janssens (dienst vrije tijd). 
 
Agenda 

 Goedkeuring verslag 15 januari 2014 

 Voorbereiding plantjesweekend ‘Kom op tegen Kanker’ 

 Voorstel uitwerken om een wandeling of fietstocht te ontwikkelen voor volwassenen en kinderen in 
de gemeente 

 Waarom bepaalt onze positie op de sociale ladder onze gezondheid 

 Presentatie gezonde gemeente  

 Actief woon-werk verkeer en projectoproep liever actiever  

 31 mei werelddag zonder tabak 

 Week van gezond wonen (november) 
 
1. Goedkeuring verslag 15 januari 2014 
 
Het verslag van 15 januari 2014 wordt goedgekeurd. 
 
2. Voorbereiding plantjesweekend ‘Kom op tegen Kanker’ 
 
2013: 
Samenwerking met handelaars: 

 Croes: 1 doos ok: 17 plantjes verkocht 
 Ditts: 1 doos ok: 10 plantjes verkocht 
 De bie: 1 doos Mie: 8 plantjes verkocht 
 Van Eylen: 2 dozen ok: 30 plantjes verkocht 
 Bakker schiplaken: 4 dozen  ok: 70 plantjes verkocht 
 Delhaize BMB: 4 dozen ok: 45 plantjes verkocht 
 Bakker hever Wauters: 4 dozen ok: 80 plantjes verkocht 
 Apotheek Hever: 1 doos ok: 16 plantjes verkocht 
 Sporthal: 1 doos ok: 9 plantjes verkocht 
 Gemeentehuis: 1 doos ok: 20 plantjes verkocht 
 In den bocht Hever: 1 doos  Mie: 8 plantjes verkocht 
 Artoos: 1 doos  Mie: 11 plantjes verkocht 
 Wekelijkse markt: 100 plantjes verkocht 

 
Handelaars en markt: 424 plantjes verkocht op voorhand, 276 plantjes verkocht op zaterdag aan OKAY en 
AD Delhaize (700 plantjes in het totaal). 
 
Planning 2014:  

 maandag 15 september: levering plantjes + verdelen plantjes bij handelaars 
 dinsdag 16 september: verdere verdeling handelaars 
 donderdag 18 september: plantjes op de markt: 13 – 17 uur 
 zaterdag 20 september: plantjes aan OKAY en AD Delhaize 

 
3. Voorstel uitwerken om een wandeling of fietstocht te ontwikkelen voor volwassenen en kinderen in 
de gemeente. 



Er wordt voorgesteld om met werkgroepen te werken. Joke en Patricia nemen het initiatief in verband met 
het inhoudelijke. Wat willen we juist bereiken met de wandeling, welke informatie willen we meegeven, 
maken we een kwis of werken we met wist je datjes? 
Remi en Griet nemen contact op met wandelclub Tornado om een wandeling uit te stippelen dat 
toegankelijk is voor heel het gezin, dus ook met een wandelwagen. De wandeling zelf mag niet langer zijn 
dan 5-6 km met wat bezienswaardigheden van de gemeente Boortmeerbeek. 
 
4. Waarom bepaalt onze positie op de sociale ladder onze gezondheid? 
 
De schepen van gezondheid stelt deze vraag aan Joke (LOGO) aangezien het op de agenda staat van de 
plenaire vergadering van het LOGO. Joke stelt voor dat Remi de vergadering bijwoont om de nodige 
informatie te vragen want een pasklaar antwoord kan ze niet geven. We kunnen enkel maar vaststellen dat 
dit gebaseerd is op cijfers en dat daaruit de nodige conclusies gemaakt worden. 
 
5. Presentatie gezonde gemeente  
 
Joke Thijs van LOGO stelt gezonde gemeente voor: 
 

• Doel? 
 Verhogen van de competentie van de gemeente, het bestuur, de ambtenaren 
 Creëren van een lokaal en bovenlokaal netwerk 
 Verhogen van draagkracht en draagvlak voor een gezondheidsbeleid 
 Bevorderen van een lokaal integraal gezondheidsbeleid  
 Vier stappen naar een gezond lokaal beleid 

• Beleid voorbereiden: analyse van  behoeften, gezondheidsproblemen en mogelijkheden (stap 1) 
• Beleid vormgeven: doelen kiezen en uitvoering organiseren (stap 2)  
• Gezondheidsbeleid uitvoeren (stap 3) 
• Gezondheidsbeleid evalueren (stap 4) 
• Beleid voorbereiden(stap 1) 
• Overzicht lokale gezondheidsproblemen en specifieke gezondheidsbehoeften  
• Overzicht beleidsdoelstellingen (BBC) en beschikbaar budget  
• Trekker/verantwoordelijke in lokaal bestuur  
• Overzicht mogelijke partners en samenwerkingsverbanden 

 Inventaris 
• Beleid vormgeven (stap 2) 
• Doelstellingen op lange termijn  

 groeimeter 
• Concrete doelstellingen op korte termijn + acties 

 thema’s en doelgroepen 
 jaarplanning 

• Mix van interventies 
 gezondheidsmatrix  

• Beleid uitvoeren 
(stap 3) 

• Lokale gezondheidsacties 
• Zichtbaar maken van en uniforme communicatie over 

 het gezondheidsbeleid 
 succesvolle gezondheidsacties 

• Motiveren, afstemmen, samenwerken 
• Beleid evalueren 

(stap 4) 
• Opvolgen van het ‘groeiproces’ 

 evaluatie, afstemming  



• Doelstellingen zijn:  
 Aantonen in welke mate de doelen bereikt zijn en dus de investering verantwoord is 
 Verbeteringen aanbrengen bij het verder zetten van het beleid door de ervaren knelpunten 

te benoemen en de succesfactoren te behouden 
• Tools, materialen, methodieken 
• Charter  
• Gepersonaliseerd promomateriaal - vlaggen, banners 
• Huisstijl - logo´s, PPT sjablonen 
• Website - www.gezondegemeente.be 
• Tools, materialen, methodieken 

 
1. Samenwerkingsovereenkomst  
2. Overzicht gezondheidsproblemen 

• Cijferkorf - gemeentelijke gezondheidsrapport  
• Lokale behoeftebevraging  

3. Gezondheidsmatrix en inventaris 
4. Groeimeter 

 
 
6. Actief woon-werk verkeer en projectoproep liever actiever  
 
Liever Actiever biedt financiële ondersteuning (5.000 – 20.000 euro) aan voor lokale projecten die 
volwassenen aanzet om dagelijks meer te bewegen en minder te zitten. Deze oproep kadert binnen het 
Vlaams actieplan voeding en beweging en de realisatie van de bijhorende gezondheidsdoelstelling. Alle 
Vlaamse lokale besturen worden uitgenodigd om een projectaanvraag in te dienen. 
Deze oproep vraagt aandacht voor specifieke doelgroepen zoals kansengroepen en ouderen.  

 uitvoering van het project: september 2014 tot oktober 2015 (laatste 2 maanden evaluatie) 
Lokaal bestuur heeft twee mogelijkheden om een projectaanvraag in te dienen:  
 project is wetenschappelijk onderbouwd en reeds Vlaams geëvalueerd. Dit zijn 10.000 stappen, 

BOEBS (valpreventie) en Elke stap telt (Okra). Deadline voor het indienen van het projectvoorstel 
bij het VIGeZ is 30 juni 2014. 

 project gaat over een nieuwe methodiek. Tegen 16 mei 2014 wordt er een beknopt projectvoorstel 
verwacht, zodat na het bekomen van feedback nog aanpassingen mogelijk zijn. De definitieve 
aanvraag dient eveneens 30 juni 2014 het VIGeZ te bereiken. 

Criteria in het algemeen: 
 thematisch: lichaamsbeweging of sedentair gedrag.  

doelgroep: 19-65j (beweegnorm) en +65 (beweegnorm EN versterken van spieren en botten) 
 doelgroepspecifiek: ouderen en kansengroepen 
 procesmatig: volgens de procescomponenten van Gezonde Gemeente (integraal werken - cfr 

groeimeter) 
Wij bereiden best de aanvraag voor, of ten minste samen met de gemeente. Projectaanvragen online terug 
te vinden. 
In het kader van de projectoproep ‘Liever Actiever’ zal de gemeente Begijnendijk een projectaanvraag 
indienen over ‘actief naar het werk’ in naam van alle deelnemende gemeenten in onze regio (Begijnendijk, 
Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Haacht, Herent, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenaken, Landen, Lubbeek, 
Tienen, Zoutleeuw) onder voorbehoud dat elke gemeente zijn akkoord geeft. 
  
 Het Logo schreef de projectaanvraag en vroeg een financiële ondersteuning van 20.000 euro aan ter 
ondersteuning van alle deelnemende gemeenten in onze regio. In de aanwending van de middelen voor de 
uitvoering van het actieplan zijn we zo ruim mogelijk gebleven zodat elke gemeente hieraan een eigen 
invulling kan geven. 
Begijnendijk dient het projectvoorstel in op 16 mei omdat het Logo zelf geen trekker kan zijn. Het is nu 
wachten op het advies van het VIGeZ (komt er uiterlijk 16/6).   

http://www.gezondegemeente.be/
http://www.10000stappen.be/
http://www.boebs.be/
http://www.okrasport.be/page?orl=9166&ssn=&lng=1&pge=22575
http://www.gezondegemeente.be/acties/liever-actiever/selectieprocedure/


 
 
7. 31 mei werelddag zonder tabak 
 
Elk jaar op 31 mei is het “Werelddag zonder Tabak”. De “World No Tobacco Day” is een wereldwijd 
initiatief van de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om aandacht te vestigen op de 
wijdverbreide prevalentie van roken (ca. 1 biljoenen mensen roken, 80 % van de rokers leven in landen met 
lage en middelhoge inkomens) en de negatieve effecten van roken op de gezondheid.  
Naar schattingen sterven elk jaar wereldwijd rond 6 miljoenen mensen aan de gevolgen van roken.  
 
31 mei is bijgevolg een uitgelezen moment om stil te staan bij de gevolgen van het roken. Traditioneel 
werkt het Logo samen met de gemeentelijke gezondheids- en preventieambtenaren acties uit om de 
inwoners te sensibiliseren over de problemen van het roken. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 
het creëren van massale belangstelling op een piekmoment zoals de internationale anti-tabaksdag werkt.  
 
ons aanbod van 31 mei 2014: 

- Plaats een artikel in het gemeentelijk infoblad en/of de gemeentelijke website: Het Logo heeft 

een basistekst over de 'Werelddag zonder tabak' opgemaakt voor publicatie in het gemeentelijk 

infoblad van mei en/of op de gemeentelijke website. Het artikel staat hier.  

- Ex-rokers aan het woord: Vraag ex-rokers hun verhalen, ervaringen en tips met ons te delen. Dit 

kan via facebook of email (info@logo-oostbrabant.be). 

- Bibliotheekactie: Zet ‘rookstop’ in de kijker in de gemeentelijke openbare bibliotheek tijdens de 

hele maand mei: Stel ‘rookstop’ boeken/DVDs tentoon en vraag extra promotiemateriaal aan. 

- Organiseer een rookstopcursus in groep: Meer info vindt u hier.   

 
8. Week van gezond wonen (november) 
 

De lucht binnenshuis is, zonder dat we het beseffen, meer vervuild dan de buitenlucht. Denk hierbij aan vocht, 

schimmel, rook, ongedierte en stoffen die in de binnenlucht terecht komen na het gebruik van onderhoud- en 

klusproducten. Een ongezonde woning kan leiden tot gezondheidsklachten of bestaande klachten verergeren: 

misselijkheid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergieën, astma, irritatie van de ogen, concentratieverlies, … Als je 

dan rekening houdt met het feit dat we 80 tot 90% van onze tijd binnen doorbrengen, valt niet te ontkennen dat 

een gezonde binnenmilieu belangrijk is. 

Omdat heel wat gezondheidswinst gerealiseerd kan worden door eenvoudige gedragsaanpassingen, wordt van 

24 tot 30 november de eerste Week van Gezond Wonen georganiseerd. Deze week vormt de ideale gelegenheid 

om sensibilisatieacties en activiteiten op te zetten in samenwerking met alle relevante lokale actoren 

(gemeente, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij, sociale verenigingen, …) met als doel: 

1. Bewoners en hulpverleners die aan huis komen (poetshulpen, thuisverpleegkundigen, 

maatschappelijk assistenten, gezin- en bejaardenhelpers,… ) bewust maken van de 

gezondheidsimpact van een ongezonde woning en risicovolle situaties leren herkennen; 

2. Bewoners en hulpverleners die aan huis komen informeren over gedragsveranderingen die een 

grote gezondheidswinst kunnen betekenen. 

Voorbeelden van activiteiten en sensibiliseringsacties vind je terug op: www.gezondbinnenmilieu.be. Een 

greep uit het aanbod: 

http://www.who.int/tobacco/wntd/previous/en/index.html
http://www.logo-oostbrabant.be/userup/tl1/pdf/40/31_mei_Artikel.pdf
https://www.facebook.com/LogoOostBrabant?fref=ts
http://www.logo-oostbrabant.be/userup/tl1/pdf/40/Logo-aanbod%20rookstopcursus%202013.pdf
http://www.gezondbinnenmilieu.be/


 Gezond (t)Huis: inrichten van een ‘gezonde’ demowoning al dan niet in combinatie met andere thema’s 

zoals valpreventie, energie, brandpreventie opdat groepen onder begeleiding van een gids op een 

laagdrempelige en interactieve manier risico’s kunnen herkennen en aanpakken.  

 Inrichten van een wachtruimte of ontvangstzaal in een specifiek thema (zoals stoken en CO) met 

behulp van banner, fout-hout-koffer, elektrokoffer, … 

 Vormingen of opleidingen over gezond wonen voor hulpverleners 

 Activiteiten voor burgers en/of specifieke doelgroepen 

o Lekker Fris en Air@school voor het onderwijs 

o Gezond Binnen, Klein Beginnen: opleiding voor onthaalouders en medewerkers in 

kinderdagverblijven 

o Workshop gezond klussen/verbouwen 

o Winkeloefening gezond schoonmaken 

o Gezelschapsspel Gezondheidsstraat 13 

o … 

 Informerende teksten en artikels opnemen in gemeentelijk infoblad, nieuwsbrief, website, … 

 … 

 
 
9. Varia 

• Vraag van Patricia: de seniorenreis is deze ook toegankelijk voor mensen met een handicap. 
Ja de reis is toegankelijk maar het wordt niet uitdrukkelijk gecommuniceerd. Misschien in 
de toekomst mee op de folder zetten zodat al de inwoners zich aangesproken voelen. 

• Er zijn momenteel weinig geïnteresseerden in de gezondheidsraad, Patricia stelt voor om 
tegen volgende vergadering ook dokters, apothekers, kine’s en dergelijke uit te nodigen. 
 

 

Volgende bijeenkomst gezondheidsraad: dinsdag 14 oktober  2014 om 20.00 uur in het schepenlokaal 
 
De schepen van gezondheid,  
 
 
 
Remi Serranne 


