
Verslag Vergadering gezondheidsraad 06/11/2019  

Aanwezig: Stefanie Stevens, André Van Tichelen, Marie-Elise Vanderkelen, 

Mariska Van de Lande, Durieux Cindy en Letouche Dorinda 

Afwezig:  Marco Reuman 

Verontschuldigd: Karin De Bosscher  

Te gast : Natalie Verhelle (Logo Zenneland) 

1. Goedkeuring verslag 

Het verslag van de gezondheidsraad van 9/10/2019 wordt goedgekeurd. 
 

2. Voorzitterschap 

Dorinda ontving geen enkele schriftelijke kandidatuur voor het voorzitterschap. 

André Van Tichelen daarentegen meldde mondeling tijdens de vergadering dat hij zich 

kandidaat wil stellen. Hij zal daartoe zijn kandidatuur schriftelijk overmaken aan 

Dorinda. Op de volgende vergadering zal de verkiezing plaats vinden. 
 

3. Warme gemeente met als thema ‘veerkracht bij kinderen van o tot 24 jaar’ 

Natalie Verhelle licht toe hoe de werkgroep rond Warme Gemeente in elkaar zit evenals 

de stappen die te volgen zijn rond de acties die zullen worden uitgewerkt, dit alles 

afhankelijk van de noden van de kinderen van o tot 24 jaar van de gemeente. 

Op termijn zal een afgevaardigde van de gezondheidsraad worden aangeduid om te 

zetelen in de werkgroep.  

‘Warme William’ zal af en toe in het straatbeeld opduiken met een welbepaalde 

boodschap. 

De gekozen thema’s die aan bod zullen komen de komende jaren worden verdaagd naar 

een volgende raad aangezien niet alle raadsleden aanwezig zijn.  

André zal de lijst met thema’s nog verder aanvullen en naar alle leden doorsturen 

samen met de agendapunten van de volgende raad. Iedereen mag er voor zichzelf de 5 

belangrijkste thema’s op aanduiden. 

Thema’s die reeds werden aangehaald zijn: 

- Jeugdproblemen aanpakken 

- Aanzetten tot meer bewegen (cfr. Bewegingscoach) 

- Preventie 

- Geestelijke gezondheid (wordt reeds uitgewerkt door de werkgroep’ Warme gemeente’) 

- Oplijsting medici/paramedici uit onze gemeente (inventarisatie update voor website) 

Het doel is om hieruit acties te laten volgen. 

Een Facebookpagina van de gezondheidsraad zal worden aangemaakt. 
  

Volgende gezondheidsraad : 4 december 2019 om 20u 

Verslaggever, 

Dorinda Letouche 
Ambtenaar Gezondheidsraad Bever 


