
Verslag lokaal kernteam 25/02/2015 

 

Aanwezig: Maarten Tavernier, Hannelore Zoetardt,  Nathalie De Temmerman, Herman Wenes, Luc 

Waignain, Tom Claerbout, , Peter d’Aubioul, Bjorn Grouwet, Katelijne Blondeel, Vanessa Van Lierde, 

Jozef Bousse 

 

Agenda:  

1) Verderzetting en trekken project Gezond Samen 

2) Evaluatie vorig PP-moment 

3) Meldpunt 

4) Ambassadeurs 

5) Meetstations VMM 

6) Volgend PP-moment 

 

1) Verderzetting en trekken project Gezond Samen 

- De opdracht van Jan Vincke en Koen Sips is eind 2014 afgelopen. Ook de bijdrage van 

Maja Mampaey (LNE) zal verminderen. Peter d’Aubioul blijft in 2015 meewerken. 

Bedoeling is om in de loop van 2015 de rol van trekker over te geven aan lokale actoren. 

Het kernteam opteert ervoor om deze trekkersrol gedeeld te laten zijn. Deze rol zal 

verdeeld worden onder de MMK (Tom Claerbout), de stadsambtenaren (Hannelore 

Zoetardt en Bjorn Grouwet) en mogelijk enkele burgers. 

- Financiering: Herman Wenes stelt het Jukeboxmuseum gratis ter beschikking voor de 

volgende PP-momenten (HOERA!! En bedankt Herman!!). Stad Menen heeft een potje 

voor de consummaties op de PP-momenten  

 

 

2) Evaluatie vorig PP-moment 

 

Er zijn verschillende positieve reacties  het vorige PP-moment gekomen. Een aantal bedrijven 

(Galloo, ’t Veer en Berryfloor) lichtten toe welke inspanningen zij leveren om de hinder naar de 

omgeving te beperken. Er is ook ingegaan (door Berryfloor) op de maatregelen die nog genomen 

zullen worden om geluidshinder zoveel mogelijk tegen te gaan.  Een aantal van deze maatregelen 

zullen pas in het late voorjaar 2015 kunnen genomen worden.  

Er is op 1 vraag (van Wilfried) nogal ongelukkig gereageerd. De vraag werd blijkbaar niet zo goed 

begrepen. Volgend PP-moment hier nog eens op terugkomen. 

De opkomst wordt laag bevonden. Er moet volgens het kernteam blijvend gewerkt worden om 

de drempel tot participatie zo laag mogelijk te maken. Mogelijk kunnen ambassadeurs meer 

mensen sensibiliseren om deel te nemen aan deze momenten. 



De PPT’s van die avond zijn opgevraagd door ?? De bedrijven vinden het niet wenselijk deze te 

verspreiden. Ze bevatten soms gevoelige bedrijfsinformatie en kunnen uit hun context worden 

gerukt. 

3) Meldpunt 

Er is in de gemeenteraad een opmerking gekomen door Ph Mingels over de onmogelijkheid om 

anoniem een melding via het meldpunt te kunnen doen. Dit  was bij de invoering van het 

meldpunt niet mogelijk, maar is heel kort daarna wel voorzien. Er kan via de milieudienst een 

anonieme melding worden gedaan. De werkgroep communicatie blijft echter opteren voor een 

melding op naam, om de terugkoppeling mogelijk te maken en misbruik tegen te gaan. 

Er zal bij het volgend PP-moment hierop worden teruggekomen. 

 

4) Ambassadeurs 

Er zijn een 9-tal ambassadeurs aangesteld in Menen. Via deze ambassadeurs kunnen mensen op 

weg geholpen worden met vragen en meldingen rond gezondheid en milieu. Ze kunnen mogelijk 

ook een voelsprietfunctie rond dit thema hebben. Verder kan de mogelijkheid geboden worden 

om informatie rond het thema te verspreiden. 

De ambassadeurs zullen bekend gemaakt worden via het stadsmagazine en via de 

projectwebsite. Er is een voorstel om de ambassadeurs via een persmoment bekend te maken. 

Dit zal overlegd worden met de ambassadeurs. Samenkomst is voorzien op 26/02/2015 in Casa 

Mundo om 19u. 

 

5) Volgend PP-moment 

Voorzien op 29/04/2015. 

- Voorstelling van de VMM-resultaten. Hiervoor ook Marjory De Smet uitnodigen om toelichting 

te geven.  

- Mogelijke voorstelling van maatregelen die genomen worden door een ander bedrijf uit 

grensland. 

- Meldpunt 

- Stand van zaken AP 

- … 

Er is een voorstel van Nathalie de Temmerman om een meer toegankelijke naam aan de PP-

momenten te geven. Haar voorstel is ‘Café Santé’. Dit wordt algemeen goed onthaald door het 

kernteam en zal verder besproken worden in de communicatie-WG. 

 



6) Varia 

- Tom Claerbout (MMK logo) is op zoek naar een manier om de huisartsen in de regio 

meer te betrekken in het verhaal milieu-gezondheid. Hij denkt aan een bevraging bij de 

artsen hierrond. 

- Meetpunt VMM (PCB-diox) in industriezone blijft behouden. Er zal vanuit het kernteam 

hierrond gecommuniceerd worden.  


