VERSLAG VERGADERING WERKGROEP GEZONDHEID

Plaats: Raadzaal OCWM Arendonk
Datum: donderdag 24 januari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: zie lijst in bijlage
Verontschuldigd: Ezra Gooskens (seniorenbeleid), Jet Hens (KVLV/KVG), Mieke Claes (KVLV), Niels Vercaigne,
Veronique Van Steen (CM), Maria Aerts (Gezinsbond)
1.

2.

Goedkeuring van het verslag van 18 september 2018
Rienel heeft nog geen tijd gehad om een evaluatie van Arendonk stopt met roken te doen.
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag, dus het verslag wordt goedgekeurd.
Uitleg over de wetgeving rond afval opstoken en pesticidepreventie door Simon Wuyts
Zie presentatie in bijlage.
Na deze presentatie discussiëren we over de grote impact van schadelijke stoffen in het milieu op onze
gezondheid. Er komen tal van vragen en opmerkingen, waaronder:
In Arendonk zijn er een onrustwekkend hoog aantal gevallen van pancreaskanker.
Kan er op de landbouwraad gezegd worden dat ze niet met pesticiden mogen sproeien als er mensen langs
fietsen. Vanaf bepaalde windsnelheid mag er niet meer gesproeid worden.
Een strengere aanpak van onwettelijk afval opstoken en pesticidegebruik is aangeraden.
Kunnen we iets doen met de jongeren die willen gaan betogen? Wat is de positie van de scholen om in Arendonk
te betogen? Kunnen we (een) spreker(s) uitnodigen? 24 uren lessen met opbrengst naar Natuurpunt?
Via de provincie kun je een toestel dat black carbon meet lenen; kan in een schoolomgeving in rugzak gebruikt
worden om metingen te doen. De rookvrije schoolomgeving is ook niet meer altijd van toepassing, misschien
weer opfrissen? Actie van niet meer met de auto aan de schoolpoorten terug opfrissen?
Ozon tijdens de zomer, sensibilisering van wat je wel en niet in huis mag/kan gebruiken en welk impact dit heeft
op de gezondheid. Bv. dat je javel buiten niet mag gebruiken, wisten veel mensen niet.
Meest gebruikte huistuinenkeukenmiddeltjes publiceren?
We denken dat hier een volgend project in de maak is (bv. Arendonk ademt gezonde lucht).
Rienel maakt een doodle aan om een werkgroep te organiseren.

3.

Begroting 2019
€ 4000 voor de gezondheidsraad en € 5000 voor gezonde gemeente. Het charter Gezonde Gemeente is in maart
terug te ondertekenen, Maria stelt voor om dit te ondertekenen, Marina beaamt dit om verder in te zetten op
een gezonde gemeente.

4.

Jaarprogramma
Gezonde lucht zal een goed project zijn en er gaan ook weer veel stemmen op om weer rond geestelijke
gezondheid te werken, de spreuken waren een schot in de roos.
De seniorenraad organiseert een evenement in de week van de Valpreventie. Vanuit de Judo Federatie kan je
gratis een lesgever inhuren voor een sessie ‘valinitiatie’ voor de actieve jonge senior. Dit kadert in een actie
i.s.m. KBC Bank en loopt nog tot eind 2019. De lesgever is Jean Pierre Dziergwa tevens ook de bedenker van
‘vallen zonder zorgen’.
Dinsdag 23 april 2019, 19.00 uur – 20.00 uur, Judolokaal Arendonk, Max 20 deelnemers. We vragen of ze het
logo van Gezonde Gemeente er bij willen zetten. Hanne stelt voor om folders te bezorgen aan Kim Rossie.

5.

Mammobiel voor september 2019
De Mammobiel kan dan geplaatst worden van +- 13/5 tot 5/6. Rienel vraagt na op de gemeente of parking vrij
zal zijn. Marina gaat via burgemeester navragen om toch in september te laten plaatsvinden.
In maart is het de maand van bestrijding tegen dikke darmkanker, kunnen we hier een actie rond doen?
Bv. In Antwerpen met wc-brillen. Hanne zoekt de gegevens op rond borstonderzoek.

6.

Lezing voedselallergieën en intolerantie op 7 mei om 19.30 uur in zaal De Wamp
Op vraag van de bibliotheek organiseren we samen een lezing ‘Voedselallergieën en intoleranties’ gegeven door
An De Busser, i.s.m. Vormingplus Kempen.

7.

Stand van zaken bewegen op verwijzing
In onze regio: 44 deelnemers, in Arendonk 6. Melissa van huisartsenvereniging gaat bij de dokters langs om nog
eens reclame te maken. Regio Hoogstraten -Rijkevorsel komt er bij i.f.v eerstelijnszorgzone. Voorstel om
groepssessies door Ellen in de serviceflats te geven. Dan zouden de mensen een voorschrift aan de huisarts
moeten vragen en dan is het aan de tarieven van BOV.

8.

Stand van zaken veiligheidskaart seniorenraad
Eind januari zouden die overal bedeeld moeten zijn. Normaal krijgen alle 65-plussers er een. Mensen die jonger
zijn, kunnen vanaf februari maart er eentje komen afhalen op de gemeente, zolang de voorraad strekt.
Vraag van Hanne of het in pdf online gezet kan worden, Lieve bekijkt dit met de seniorenraad.
Jo heeft wat mensen over vloer gehad die het niet goed begrepen.

9.

Infoavonden borstvoeding
Op de laatste 2 avonden waren 8 aanwezigen. De volgend reeks staat gepland op woensdagen 15 en 22 mei
2019.

10. Varia
Tournée Minerale: Maria had nog armbandjes en pins liggen, wie er wil, mag er nemen. Een groep ‘Arendonk’ is
op de website Tournée Minerale aangemaakt, iedereen kan deelnemen.
Er komen meldingen van de sociale dienst dat er meer en meer mensen ’s morgens al gedronken hebben. Is dit
een algemene tendens? In andere gemeentes wordt de horeca aangesproken voor alcoholvrije dranken en met
het logo van Tournée Minerale erbij, maar dit zou heel het jaar door gegeven moeten worden.
11. Vastleggen volgende vergadering
De volgende gezondheidsraad zal doorgaan op donderdag 4 april 2019 om 20.00 uur.

