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Aanwezig: Roger Bernaerts, Vera De Schutter, Hilde Rosiers, Kenny Roelants, Sonja De Kuysscher, 

Maria Exsteens, Monique Pintens, Eric Van den Berge, Inge Peeters 

Verontschuldigd: Bavo Anciaux, Sandra van der Linden, Johnny De Groote, Rita Verbeke, Karel 

Muyshondt, Gudrun Van Houdt, Elien Verhoeven 

1. Vorig verslag 

Geen aanvullingen   

2. Toelichting mobiliteitsplan 

Kristof Wullems was afwezig wegens ziekte.  Dit agendapunt wordt verzet naar de volgende 

vergadering. 

3. Fietsstraat – parkeerplaatsen centrum 

In het centrum zijn verschillende parkeerplaatsen voor personen met een beperking verdwenen 

met het plaatsen van de paaltjes voor de fietsstraat, of plaatsen die in gebruik zijn genomen voor 

terrassen.  Roger heeft contact opgenomen met de burgemeester, die de bemerkingen ook heeft 

doorgegeven aan de cel verkeer.  Ondertussen werd er wel een lijst bezorgd met de nog 

beschikbare parkeerplaatsen voor personen met een beperking, doch de huidige situatie is niet 

toereikend. 

Op 24/09 hebben Roger en Vera een onderhoud gehad met de Burgemeester en Schepen Luc 

Spiessens.  De huidige situatie in ’t centrum blijft, tot nader order, behouden zoals ze nu is, met 

uitzondering van het voorzien van een extra parkeerplaats voor personen met een handicap ter 

hoogte van Dr. Vandaele – A. Van Landeghemstraat 107    

4. Verdere planning 

Omwille van de huidige omstandigheden is het niet aangewezen om mantelzorgcafé ’s of andere 

activiteiten te organiseren.  We gaan dit opschorten naar 2021.   

Mogelijke thema’s voor mantelzorgcafé ’s: hef- en tiltechnieken, erfrecht en successierechten, 

hulpmiddelen …  

Eventueel kan ook de treinrit voor mantelzorgers doorheen de gemeente opnieuw georganiseerd 

worden. 

We zouden wel al banners kunnen laten maken die we jaarlijks opnieuw kunnen gebruiken.  

Communicatiedienst liet weten dat er in Willebroek en de verschillende deelgemeenten op een 

aantal plaatsen vaste raamkaders komen, zodat de banners enkel nog op de daarvoor voorziene 

plekken gehangen kunnen worden.  Van zodra kaders er staan of we exacte afmetingen kennen, 

kunnen de banners besteld worden.  We moeten hier dus even op afwachten (misschien niet meer 



voor dit jaar).  Inge volgt het verder op.  Eric heeft al ideeën voor een ontwerp doorgestuurd, maar 

er wordt ook nog onderzocht of er een banner met aanpasbare datum kan aangemaakt worden.   

5. Mantelzorgpremie 

De mantelzorgpremie werd op 22/09/’20 gestemd in de gemeenteraad.  Mantelzorgers kunnen 

jaarlijks een premie aanvragen van € 30.  In bijlage vindt u het reglement en een 

aanvraagformulier.  De ingevulde formulieren worden terug bezorgd op het Welzijnsloket voor 

15/11.  Vanaf 2021 dienen de aanvragen telkens binnen gebracht te worden voor 30/09.  De 

mantelzorger dient jaarlijks een nieuwe aanvraag te doen. 

Vanuit de adviesraad werd de bemerking gemaakt dat veel mantelzorgers uit de boot vallen in de 

huidige regeling.  Hun inzet is natuurlijk ook zeer waardevol.  Deze premie is nieuw, het is dus 

even afwachten welke respons hierop zal komen.  Op termijn kan het bekeken worden of 

aanpassingen in het reglement mogelijk zijn.  Alle mantelzorgers, ook diegene die niet in 

aanmerking komen voor de premie, worden wel gevraagd of ze op de hoogte willen gehouden 

worden van lokale initiatieven voor mantelzorgers.  Zo kunnen we zelf een lijst aanleggen voor 

onze gemeente. 

Flyers kunnen we momenteel niet verspreiden, bekendmaking gebeurt via volgende kanalen: 

 Adviesraad 

 Sociale media 

 Verschillende kranten / Publinieuws 

 Website gemeente 

 Digitale borden onthaal gemeentehuis 

 OCMW Thuiszorgdiensten 

 2830 Magazine november/december en januari/februari 2021 

 Infoborden 

 Mailing verschillende diensten en sectoren 

 

 

 

6. Varia 

 

 Diftarpremie: attest in bijlage, binnen te brengen op het Welzijnsloket voor 30/11.  

Huisarts of ziekenfonds verklaart dat de aanvrager in aanmerking komt.  Er moeten geen 

medische verslagen bijgevoegd worden.  Tussenkomst wordt verrekend met de 

provisierekening. 

 De zitdagen van de FOD Sociale zekerheid gaan opnieuw door in LDC De Wilg – 4de 

woensdag van de maand, tussen 14.00 en 15.30u – voorlopig enkel op afspraak.  

Volgende data: 28/10 en 25/11. 

 Stratenplan: wordt jaarlijks bedeeld bij de inwoners, meestal in maart/april.  

Communicatiedienst zal bekijken om op het plan of bij de straatnaam een icoon te 

vermelden waar er parkeerplaatsen zijn voor personen met een beperking. Inge volgt het 

verder op. 

Volgende vergadering: afhankelijk van verdere verloop Cocid19.  Voorlopig is er nog geen nieuwe 

datum. 
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