Uitnodiging Platform warme buurten
Dinsdag 23 september 2014 om 9u30 in Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen
Het platform warme buurten brengt streekorganisaties, buurtwerkers en beleidsmakers uit Zuid-WestVlaanderen samen, die aandacht hebben en mee willen werken aan buurtgerichte streekinitiatieven. Dit
regionaal overleg maakt het mogelijk om goede praktijken van binnen en buiten de regio te delen en om
suggesties te formuleren voor het lokale beleid met als doel om de woon- en levenskwaliteit voor jong en
oud op buurtniveau te versterken. Het platform warme buurten wordt getrokken door Logo Leieland, met
ondersteuning van RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen, en staat in voor de opvolging van het hefboomproject warme buurten binnen het streekpact.
Tijdens het platform van 23 september 2014 staat het thema ‘de gezondheidskloof aanpakken’ centraal. Professor Sara Willems (UGent) komt verschillende strategieën toelichten om een lokaal en regionaal gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op het concept ‘Huizen van
het kind’, met een toelichting van de concrete aanpak in onze regio en met een praktijkvoorbeeld uit
Zottegem.
Programma
9u30 Onthaal en verwelkoming
9u45 Inhoudelijk programma: de gezondheidskloof aanpakken
Situering van het platform warme buurten Stefaan Verhamme, coördinator RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen
De gezondheidskloof, wat te doen?
Sara Willems, professor Universiteit Gent
Huizen van het Kind:
Toelichting van het concept Huizen van het Kind en de aanpak in de regio Zuid-West-Vlaanderen
Sammy Decoene, stafmedewerker LOGO Leieland
Praktijkvoorbeeld: Het Huis van het Kind in Zottegem, Kurt De Loor, OCMW-voorzitter Zottegem
Vraagstelling en discussie
12u15 Netwerkmoment met broodjeslunch
Het platform warme buurten vindt op dinsdag 23 september om 9u30 plaats in het Streekhuis Zuid-WestVlaanderen, Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk (code parking: 2525#). Deelname is gratis, maar u
dient zich hier verplicht in te schrijven tegen uiterlijk 18 september 2014.
We hopen u te mogen verwelkomen en te inspireren tijdens het platform warme buurten.
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