Verslag Gezinsraad 6 oktober 2021 – 20u via Teams

Verslag gezinsraad 06/10/2021
Aanwezig:
Verkerken Lucas (Werkgroep Amigos) – Van Renterghem Noah (Werkgroep Amigos)
– Eneman An (KDV Zonnetje en Werkgroep LOK) – Heidi Van der Bracht
(Oudercomité Boomhut)- Ellen Delestré (Oudercomité VBS DP)- Bauters Bjorn
(Oudercomité Kleine Prins) - De Bruyker Cindy (Oudercomité Erasmus) - De Boevere
Adinda (oudercomité VBS Zevergem) - Wante Vanessa (Inwoner – penningmeester
gezinsraad) – Aspeele Sandra (Inwoner – secretaris gezinsraad) - Van Renterghem
Kris (inwoner) –– Verhenne Geert ( Gezinsbond en Voorzitter Gezinsraad) – De Vos
Bénédicte (Dienst Org. Gezins-en Groepsopvang & Huis van het Kind) – Deroose
Brecht (Hoofdmaatschappelijk werker Sociale dienst OCMW De Pinte) - Ghyselinck
Kathleen (Schepen) – Vandenbussche Ann (CD&V Fractie) –– Deconinck Yo (NVA
Fractie) – Herregodts Myrthe (Open VLD fractie)
Verontschuldigd:

Van Kerckhove Isabel (kinderbegeleider OGG en Werkgroep LOK)- Simoens Peter
(Oudercomité GBS) - Slock Peter (Inwoner) - Vlieghe Hans (inwoner)- Stroobandt An
(Ruimte Fractie)

Agenda

1. Goedkeuring vorig verslag gezinsraad 5 mei 2021.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Stand van zaken speelweefsel door Dienst Vrije Tijd Wendy Van Rijselbergen.
Tot nu toe af hoc herstellingen wordt nu systematischer aangepakt. Onderhoud van
huidige speelterreinen wordt heropgenomen. Tweejaarlijks met een externe firma
controleren, schuren, herstellen, enz.
Her aanleg van nieuwe en bestaande terreinen. Er zijn 3 prioritaire speelterreinen nl.:
Wijngaardeke in Zevergem, Eksterhof en Serafine De Rijckelaan. Voor Wijngaardeke
werd een participatie ronde eind 2021 georganiseerd. Slechte ondergrond voor grotere
speelterrein.
Eksterhof en Serafine De Rijckelaan zijn op vraag van de buurt/wijken. De aanvraag is
van 3 jaar terug er is op beide locatie nog eens afgetoetst. Er wordt een “menu” aan
speeltuig/aanleg gemaakt waaruit de bewoners kunnen kiezen om te plaatsen op de
terreinen. Budgetten zijn verschoven naar 2022, dus aanpak zal pas dan opgenomen
worden.
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Aanleg naast skatepark op Moerkensheide wordt ook een participatie traject opgestart.

3. Generatie rookvrij toelichting door Dienst Vrije Tijd Wendy Van Rijselbergen.
Het Lokaal Bestuur tekende de “gezonde gemeente” charter. De bedoeling is dat elk kind
dat geboren werd vanaf 2019 rookvrij opgroeit. Het is niet de bedoeling om te
polariseren rond verbodsbepalingen. Maar wel om aan rokers te vragen om niet in het
zicht van kinderen te roken. Men zou starten met het belangrijkste speelterrein
“Polderbos” waarbij men aan de rokers zou vragen om niet in het zicht van de kinderen
te roken. En men zou ook starten met het eigen gemeentepersoneel door het creëren
van een rokerszone.
Er wordt een interne werkgroep samengesteld. Er wordt aan de verschillende
adviesraden (jeugdraad, sportraad, senioren raad en gezinsraad) of ze 1 à 3 personen
rokers of niet rokers, willen afvaardigen om hier aan deel te nemen. Er wordt 1 à 2 x
samengekomen voor dit project. Wie wenst deel te nemen kan contact opnemen met
de jeugdconsultent. (wendy.vanrijsselbergen@depinte.be)

4. Openbare toiletten in De Pinte (Speelbos/Polderbos).

Vraag naar zichtbaarheid van openbare toiletten ter hoogte van het Speelbos of Polderbos?
Schepen Ghyselinck laat weten dat de deuren van WZC van Scheldevelde wel opnieuw open
zijn.
Er is inderdaad geen aanduiding in het Speelbos naar sanitaire voorzieningen. Wordt
meegenomen door de schepen.

5. Opvullen putten (zand) tussen Scheldeveldestraat en Kalandestraat.
Reeds doorgegeven aan de dienst infrastructuur.
Problemen met de openbare infrastructuur melden via het contact formulier of per mail
naar infrastructuur@depinte.be.

6. Status mobiliteitsraad inzake veilige omgeving rond de scholen. Nota van de
werkgroep en verslag mobiliteitsraad worden toegevoegd als bijlagen en ter advies
voorgelegd.
Ouderraad Erasmus heeft geen bijkomend advies en was positief.
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De scholen zijn betrokken bij de opmaak van de adviezen. De gezinsraad heeft geen
verdere aanvullingen.

7. Amigos toelichting Zomer vakantie en vooruitblik najaar.
In juli gestart in 1 bubbel. Vanaf week 2 naar 4 bubbels. En verliep wel goed eens
iedereen het gewoon was. Geen corona geval gehad. Veel nieuwe monitoren (“moni’s”),
die mee waren met alle (corona) richtlijnen.

Inclusie werkgroep is gestart en één kind met een meervoudige beperking heeft
deelgenomen. De moni’s zijn vrijwillig bevraagd om zorg te dragen voor dit kind. 2
moni’s hebben enthousiast gereageerd. Er was veel overleg tussen deze 2 moni’s en de
ouders van dit kind. Het voltallige moni-groep heeft er veel uitgeleerd. De anderen
kijken nu ook positief naar de toekomstige inclusieve werking.

In het najaar geen speelplein werking. Voor de toekomst wenst men het monitoren team
te versterken.
8. Varia /
9. Nieuwe datum doodle in de week 25/4-29/4/2022. Te bekijken of heropstart fysiek
vergaderen dan mogelijk is. Uit de Doodle is gebleken dat dinsdag 26/04/2022 om
20uur past voor het grootste aantal deelnemers, fysiek in het OCP.
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