
 
 

20-11-2010, p.65  

 
 

Provincieplannen : "Kansarm gezin thuis helpen" 

 

Hasselt 

Gedeputeerde Erika Thijs (CD&V) blijft met lege handen over als het Groenboek van Bourgeois wordt 

uitgevoerd. "Maar de provincie wegcijferen op het vlak van welzijn zou de grootste flater zijn. Ik 
spreek niet voor mijn eigen job, ik weet niet hoe lang ik hier nog ga zijn. Maar als provincie zijn wij 

eigenlijk de schakel tussen het werkveld en de beleidsmakers." 
 

 

Thijs reikt nadrukkelijk de hand aan Vlaanderen: "Wij willen jullie beleid mee vorm geven. De grote lijnen die jullie 
voorschrijven regisseren, uitwerken, ermee experimenteren. Dat zie ik vanuit Vlaanderen niet gebeuren, zij staan 
te ver van het werkveld. Zo waren wij in Limburg de grondleggers van de opvoedingswinkels, er is ons 
doorgedreven integratiebeleid en voor onze werking rond familiaal geweld hebben we zelfs de Belgische en 
Europese prijs gewonnen." 
 
 

Leren gezond koken 
 

Voor 2011 wordt  fors ingezet op de kwetsbaren in de maatschappij. "Eén op twaalf kinderen wordt geboren in de 
kansarmoede. Vanaf januari starten we een project dat hen ook meer kansen op gezondheid, opleiding, enz moet 
geven. Samen met de CLB's en de OCMW's worden gezinnen (met jonge kinderen) geselecteerd die willen 
meewerken. We gaan hen een aantal vaardigheden leren: ze worden geholpen bij het huiswerk maken, geleerd 
hoe ze gezond moeten koken, hoe ze moeten poetsen. Ze moeten het dus zelf doen, niet iemand die alles uit 
handen neemt. Er is hierover een akkoord met 6 thuiszorgdiensten en een 30-tal gemeenten doen mee. Drie jaar 
lang gaan we die gezinnen begeleiden." 
 
 

Kinderopvang 
 

"Volgend jaar gaan we ook de Provinciale  Commissie Buitenschoolse Kinderopvang hervormen. Het PCBO bestaat 
20 jaar: het is destijds ontstaan na de sluiting van de mijnen, om ervoor te zorgen dat vrouwen konden gaan 
werken. In totaal zijn meer dan 35 gemeenten aangesloten. In die 20 jaar is kinderopvang uiteraard veranderd. 
Daarom gaan we het PCBO omvormen tot de Limburgse Dienst voor Kinderopvang, met middelen van LSM. Het is 
de bedoeling dat er extra kinderopvang komt. We onderzoeken daarvoor modellen uit binnen- en buitenland. Zo 
denken we bijvoorbeeld aan een systeem van coöperatieven, samen met de ouders. Maar dat moet nog allemaal 
uitgezocht worden." 
 
 

Assistentiewoningen 
 

"We moeten ophouden met in hokjes denken. We moeten 'ontkokeren': gehandicapten, ouderen, psychiatrische 
patiënten moeten we niet apart behandelen, we moeten zorgen dat alle mensen samenleven. Daarom zetten we 
in 2011 voluit in op het reglement voor 'assistentiewoningen'", zegt Erika Thijs. In die huizen kunnen mensen 
rekenen op extra zorg, zonder dat ze weggestopt worden op een aparte campus of een afgelegen wijk. "De 
voorstellen voor woningen zijn binnen, we gaan nu kijken welke we kunnen toewijzen." Volgend jaar krijgt 
Limburg ook 2 miljoen extra van de Vlaamse overheid voor gehandicaptenzorg. "Het is de bedoeling om een 
duidelijk meerjarenplan op te stellen. Eigenlijk moeten mensen zelf kunnen aangeven welke zorg ze willen en 
krijgen." 
 
 

• 10.000 stappen: Erika Thijs wil de Limburgers aan het wandelen krijgen. "We gaan proberen om elke 
gemeente te motiveren om een '10.000-stappenroute' uit te stippelen in hun gemeente. Dat mag 
uiteraard een bestaande wandeling zijn. Mensen moeten gewoon weten dat ze 10.000 stappen gezet 
hebben, zonder elke keer op hun stappenteller te moeten kijken." 

 
 

• Meer vaccineren tegen baarmoederhalskanker: "We merken dat er nog altijd jongeren zijn die buiten de 
vaccinatie vallen: 16-, 17-, 18-jarigen die net te oud waren voor de algemene vaccinatie. Die groep jonge 
vrouwen willen wij gratis het vaccin aanbieden. Ook gaan we nog extra werk maken van de 
borstkankerscreening: je hebt nog steeds heel wat vrouwen die zich niet laten controleren. Er zijn 
gemeenten waar amper 40 procent zich laat testen. Zuid-Limburg moet een inhaaloperatie beginnen. De 
beste resultaten zijn voor Noord-Limburg, in Lommel zitten we zelfs aan 76 procent." 

 



 

Het spookdossier 
 

TE WEINIG RUSTHUISBEDDEN - Tegen 2010 moesten er 1.900 extra rusthuisbedden komen maar een tijd 
geleden was sprake van maar 600 gerealiseerde bedden? "Neen, er is de voorbije jaren een serieuze 
inhaaloperatie ingezet. Sinds 2006 zijn er in Limburg 1.127 rusthuisbedden extra in gebruik genomen. Dat blijkt 
uit cijfers van de Vlaamse gemeenschap. Die zijn er dus bijkomend gerealiseerd. Als we dan de dossiers van LSM 
bekijken, zien we dat er op korte termijn nog eens 1.179 bijkomen: 1.085 rusthuisbedden en 94 bedden voor 
kortverblijf. Dan komen we zelfs op een totaal van 2.306 bedden. De privésector heeft ook fors geïnvesteerd. De 
bijkomende financieringstoelage die wij gaven - via het protocolakkoord tussen LSM en de Vlaamse overheid - was 
een zeer sterke stimulans voor de sector." 
 
 
Reacties van de raad 
 
 

• Veerle Schoenmaekers (sp.a) kaartte aan dat zowat elke gemeente een eigen systeem heeft om 
mantelzorgers te steunen. Of de provincie daar geen lijn in kon brengen? "Via een 
gemeenschappelijk platform waarbij de zorg aan de noden kan worden aangepast." 

 

• "Wij kunnen niet opleggen hoe gemeenten hun toelage toekennen. Maar via het Steunpunt OCMW's 
kunnen we er wel over praten. Ik ga dat voorstellen aan de voorzitter", antwoordde Erika Thijs. 

 

• Mieke Ramaekers (CD&V) maakte zich zorgen dat OCMW's en vzw's niet meer kunnen volgen met 
bouwen van rusthuizen. "We weten dat Amerikaanse, Engelse en Nederlandse investeringsgroepen 
staan te trappelen. Willen we dat? Het kan ook anders: met een aantal Limburgse gezinnen kunnen 
we beslissen om een startkapitaal bijeen te brengen", stelde ze voor. Erika Thijs:"Commercialisering 
van de zorg houden we niet tegen. Het is belangrijk dat we kijken op welke manier ze zorg bieden. 
Dat het betaalbare, kwalitatieve zorg blijft." 

 

• Jean-Paul Lavigne (Open Vld) had vragen bij de manier waarop welzijn werd aangepakt: "Overleg, 
platformwerking, inventarisatie. Dat is veel vergaderen, maar ik zie weinig concrete realisaties. Ik 
gaf als gedeputeerde bijvoorbeeld geld aan Sint-Vincentius." 

 

 
Erika Thijs benadrukte dat het ook vaak betrokkenen zelf zijn die in het overleg aan bod komen, zoals de 
verenigingen waarin armen het woord nemen. "Wanneer ze in zo'n platformen niet begeleid worden, hoe 
moeten ze dan de stap naar het beleid zetten? We willen ons niet moeien maar ondersteunen", reageerde ze, 
onderbroken door een telefoontje in volle zaal. "Neen, mevrouw, u kan hier niet reserveren voor een 
restaurant. U belt nu naar de provincieraad." 
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