Wiske Ockerman, uw gedeputeerde voor
welzijn, gezondheid en gelijke kansen
Actie Pneumokokkenvaccinatie is
groot succes
In mei startte het provinciebestuur met het
project ‘Zuigelingen, jonge kinderen en pneumokokken’. Ouders van zuigelingen van 2 tot
12 maanden kregen een eenmalige tegemoetkoming van 68,27 euro per kind. Afhankelijk
van de leeftijd hebben kinderen twee of meer
spuitjes nodig. De totale kostprijs voor vaccinatie is dus hoog. Met het succes van de
actie is bewezen dat de tussenkomst echt wel
het verschil kan maken bij de beslissing om
de kinderen toch te vaccineren.
Ondersteuning uitbouw lokaal sociaal beleid

W i s ke O c ke r m a n

De provincie ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met Opbouwwerk
Haviland vzw en de Welzijnskoepel WestBrabant om een platform te organiseren
waarop gemeentebesturen ervaringen kunnen

uitwisselen en deskundigheid kunnen verwerven voor het opstellen van een lokaal sociaal
beleidsplan.
Door een lokaal sociaal beleidsplan op te stellen kunnen gemeentebesturen en OCMW’s
hun werking beter op elkaar afstemmen
en zo de dienstverlening voor de inwoners
verhogen.
Prijs Gelijke-Kansengemeente
Vlaams-Brabant
Deze prijs past in het inclusief gelijke-kansenbeleid van de provincie, waarmee we ons
richten naar verschillende doelgroepen: manvrouwongelijkheid, armen, personen met een
handicap en allochtonen.
In 2006 is het thema participatie van kansengroepen en wil het provinciebestuur lokale
besturen belonen die de participatie van
kansengroepen aan het gemeentelijk reilen en
zeilen bevorderen.

Regiowerking voor Vlaamse rand
Het dagelijks bestuur van VLD Regio
Vilvoorde bestaat uit :
Voorzitter: Sven Willekens
1ste ondervoorzitter: Jo De Ro
2de ondervoorzitter: Virginie De Klippel
Secretaris: Chris Selleslagh
Politiek secretaris: Wim Desloovere
Penningmeester: Raymond Cnops
Evenementenverantwoordelijke:
Paul Van Den Brande
Adjunct-evenementenverantwoordelijke:
Willy Deswert
Jong VLD : Kevin Vleminckx
De parlementairen Francis Vermeiren,
Willy Cortois en Luk Van Biesen,
Gedeputeerde Wiske Ockerman alsook de
provincieraadsleden zijn vanuit hun functie eveneens lid van het regiobestuur .
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Een jonge dynamische ploeg liberalen
start in de regio Vilvoorde met een
politieke werking die kort bij inwoners staat. Aan actiepunten zal het
hen alvast niet ontbreken. Ze denken
o.a. aan opmaak standpunten rond
luchthavenbeleid, geluidshinder,
ruimtelijke ordening, groene gordel
rond Brussel, faciliteitenproblematiek, werkgelegenheid, fiscale druk,
Europeanisering en tenslotte aan
de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Deze nieuwe

structuur zorgt er bovendien voor dat
ze dichter staan bij de lokale VLD
afdelingen en ze de specifieke uitdagingen van de regio nauw kunnen
opvolgen. Hun actiegebied is de regio
Vilvoorde die bestaat uit 15 gemeenten. Het zijn Londerzeel, Kapelle
o/d Bos, Meise, Grimbergen, Wemmel, Zemst, Kampenhout, Vilvoorde,
Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem,
Kraainem, Wezembeek, Overijse ,
Hoeilaart.

