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1. Verwelkoming door Schepen Cindy Durieux
Schepen van gezondheid Cindy Durieux voert het woord. In principe wordt een
adviesraad voorgezeten door een voorzitter, maar gezien deze eerste vergadering
eerder een kennismaking is met de andere leden , nam Cindy deze rol op. Alle leden van
de Gezondheidsraad stellen zich kort voor. Op korte termijn zal een voorzitter worden
aangesteld. Leden die zich willen kandidaat stellen om voorzitter te worden , kunnen dit
schriftelijk doorgeven aan Dorinda.
2. Logo Zenneland
Natalie Verhelle werd uitgenodigd om de werking van Logo Zenneland toe te lichten. 35
gemeenten, waaronder Bever, vallen onder dit ‘Lokaal Gezondheidsoverleg’. Deze
organisatie behandelt verschillende vooropgestelde thema’s zoals vaccinatie,
bevolkingsonderzoeken, preventiecampagnes… ed. Natalie bezorgt aan alle leden een
oplijsting van thema’s waarbij, tegen de volgende vergadering, iedereen zijn voorkeur
mag aanduiden.
3. Doel van de gezondheidsraad
De taak van de gezondheidsraad bestaat erin advies uit te brengen aan het
gemeentebestuur aangaande gezondheidsproblematieken. Acties hieromtrent kunnen
worden opgezet, eventueel in samenwerking met andere adviesraden of organen
(school, kinderopvang…). Ook samen met Logo Zenneland kunnen campagnes worden
uitgewerkt.
4. Warme gemeente / Warme William
De gemeente Bever werd uitgeroepen tot ‘Warme gemeente’. Dat wil zeggen dat er in
Bever aandacht is voor de “8 pijlers voor veerkracht van kinderen en jongeren van 0 tot
24 jaar”.
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Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.
Moedig een warme, ondersteunde opvoeding aan.
Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving.
Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.
Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.
Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden.
Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

Het doel is om hieruit 2 pijlers te kiezen waaruit dan acties volgen. Hiervoor zal een
aparte werkgroep moeten worden opgericht met mensen uit verschillende
raden/organen.
In het kader van het project ‘Warme gemeente’ kreeg het gemeentebestuur een bank
aangeboden met Warme William.
Warme William is een initiatief van het Fonds
GavoorGeluk en zet in op het versterken van
de veerkracht en het mentaal welzijn bij
kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.
Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn
vel. Dan is het fijn dat er een Warme William
voor je klaar staat.

5. Gemeentelijke adviesraden
Het Schepencollege bespreekt momenteel het werkingsbudget en het adviserend
budget voor de adviesraden.
Om de 6 weken komen alle voorzitters van alle adviesraden samen om te kijken of er
gezamenlijke acties kunnen worden opgezet en om eventueel samen advies uit te
brengen.
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