
Verslag lokaal kernteam 26/02/2014 

 

Aanwezig: Maarten Tavernier, Hannelore Zoetardt, Catherine Christiaens, Nathalie De Temmerman, 

Herman Wenes, Luc Waignain, Wim Depuydt, Karine Meersman, Peter d’Aubioul, Maja Mampaey, 

Jan Vincke 

 

Agenda:  

1) Terugblik op vorig kernteam overleg 

2) Stand van zaken actieplan regio Menen 

3) Structuren  

4) Verdere planning 

5) Conclusies 

 

1) Terugblik op vorig kernteam overleg 

Aandachtspunten:  

 Werk moet actiegericht en concreet zijn, mag geen praatbarak worden 

 Insteek gezondheid is en blijft belangrijk 

 Rekening houden met bestaande structuren 

 Communicatieplatform is nodig 

 Hoe staat lokale politiek tav het proces? Om antwoord te geven op deze vraag is het 

misschien nuttig om op het einde van elk overleg van het kernteam even aan te geven wat 

moet worden teruggekoppeld met de achterban. 

 De wirwar van verschillende groepen moet duidelijk worden 

 

2) Stand van zaken actieplan regio Menen 

Maja geeft een kort overzicht van alle acties die op dit moment in het actieplan regio Menen zijn 

opgenomen en wat de stand van zaken van uitvoering is. 

Zie ppt in bijlage 

Belangrijk:  

 uit lopende studies moeten ook maatregelen worden gedestilleerd 

 zo snel mogelijk actie ondernemen op het vlak van communicatie 

 

Vervolgens worden de acties nogmaals overlopen en aangevuld waar er al ideeën en/of knelpunten 

zijn. Op onderstaande foto’s worden de actiepunten nogmaals opgesomd met de aanvullingen. 



 

 



3) Structuren 

Uit vorig overleg: Gezond Menen – Samen – Verschillende type acties 

Voorstel: 

 

 

 

 

 

 

 

Huidig actieplan bevat verschillende soorten acties: 

 Verkeer 

 Studies 

 Communicatie 

 Sensibilisering 

Praktisch: 

 Oprichting communicatiewerkgroep: Peter nodigt de leden van het kernteam, samen met 

nog een aantal andere personen (Bjorn – communicatieambtenaar stad Menen, Philippe – 

communicatie actiegroep Menen-West, Katelijne / Vanessa – Grenslandplatform) uit voor 

een communicatie-overleg. Doel: welke kanalen zijn er ter beschikking, wat zijn geschikte 

kanalen, hoe kunnen we het best communiceren, welke doelgroepen,… 

Deze groep moet samenkomen voor 26/03 (overleg kernteam) 

 Technische werkgroep: deze kwam 2x per jaar samen voor de bespreking  van de 

meetresultaten van VMM. Hannelore en Maja bekijken de huidige samenstelling en toetsen 

af met samenstelling lokale adviesgroep. Zij doen een voorstel voor aanpassing 

 

4) Verdere planning 

 

 26/03, voormiddag: persmoment resultaten studie lokale voeding Menen 

 3/04: infomoment over resultaten studie lokale voeding Menen in CC De Steiger om 19u30 

 24/04: officieel startmoment, eventueel in aanwezigheid van minister Schauvliege, juiste 

invulling van dit moment wordt besproken op lokaal kernteam, in samenwerking met 

communicatiewerkgroep 

 26/03: lokaal kernteam van 13u30 – 16u30 bij Galloo 
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5) Conclusies 

 Niet vergeten dat burgerparticipatie verder moet worden meegenomen 

 Aanspreken communicatiemensen 

 Terugkoppeling over de concrete afspraken + stand van zaken actieplan 


