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Inleiding
Bij de uitwerking van het Lokaal Sociaal Beleidsplan Mesen 2008-2013 hebben we
duidelijk geopteerd voor een concrete en haalbare invulling.
Dit plan wordt een vervolg op het plan O (2006-2007) waar de krijtlijnen van het
lokale sociale beleid werden uitgezet.
Stad en OCMW dienen één gemeenschappelijk lokaal sociaal beleidsplan op te
maken. Na een geheel van inventariserende en analyserende activiteiten ontwikkelt
het lokaal bestuur een visie in samenwerking met derde actoren. Op basis van de
analyse en de visie worden strategische doelstellingen opgemaakt en het geheel
wordt geoperationaliseerd in een meerjarenplanning met activiteiten, timing en
budgetten.
Stad Mesen heeft het voordeel dat er fysiek eigenlijk al een sociaal huis is omdat de
stadsdiensten en O.C.M.W-Diensten zich in hetzelfde gebouw bevinden waardoor de
stads- en O.C.M.W.-diensten al nauw samenwerken. De taken van de dienst welzijn
van de stad en de sociale dienst van het O.C.M.W. Mesen worden door dezelfde
ambtenaar met 1 loket vervuld.
De krachtlijnen van dit Lokale Sociale Beleidsplan kunnen we als volgt samenvatten.
Een eerste reeks van acties concentreren zich rond het verfijnen van het bestaande
sociale aanbod. Ze zijn gericht op volgende aspecten : het verbeteren van de
concrete dienstverlening, schuldbemiddeling en budgetbeheer, het streven naar een
betere huisvesting voor kansarmen. Deze aspecten vragen een continue aandacht
van het beleid.
De basisfilosofie van dit plan blijft, om via een aantal acties de weerbaarheid van de
burger te verhogen. Indien we dit de komende jaren kunnen realiseren dan zijn we in
ons opzet geslaagd.
Een verder uitwerking van onze visie vindt U terug in hoofdstuk 3.

Evrard Sandy,
Burgemeester Stad Mesen

Bossaert André,
Voorzitter O.C.M.W. Mesen
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Hoofdstuk I – Situering van het Lokaal Sociaal
Beleidsplan
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan dient afgestemd te worden op een aantal andere
lopende beleidsplannen.
Het plan dient te worden getoetst aan het Algemeen Beleidsplan 2001 – 2006 , het
Jeugdwerkbeleidsplan 2004 – 2007, het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, het
Cultuurbeleidsplan 2005 – 2007.
Zodoende komen we tot een geheel samenhangend beleid op het vlak van sociale
zaken en werken we niet naast elkaar.
Het lokaal middelenbeleid, ouderenbeleid en beleid kinderopvang worden
opgenomen in het lokaal sociaal beleidsplan.

Hoofdstuk II : Situatieschets – omgevingsanalyse.
1. EEN GLOBALE IDENTIFICATIE VAN DE STAD.
1.1. Identificatie van de stad.
- naam: Stad Mesen
- contactadres: Stadhuis Mesen, Markt te 8957 Mesen (tel.: 057/44.50.41;
fax: 057/48.65.63).
- aantal inwoners: (bron = Rijksregister), toestand 31-12-2006:
Mannen: 499
Vrouwen: 498
TOTAAL: 997
Waarvan 875 Belgen en 122 niet-Belgen (111 van Franse nationaliteit).
- oppervlakte: gegevens 01-01-2004: 357 ha 83 a 35 ca
- bestuurlijke en socio-geografische situering:
Mesen is de kleinste stad van België en de hoofdplaats van het kanton Mesen.
(De titel stad werd in 1985 teruggegeven nadat Napoleon die had afgeschaft)
Mesen is een eerder landelijke gemeente met een dorpskern en er rond
verspreide bebouwing, voornamelijk boerderijen.
Mesen ligt aan de grens tussen de provincies West-Vlaanderen en
Henegouwen. In West-Vlaanderen is Mesen volledig omsloten door de
gemeente Heuvelland. In het zuiden grenst Mesen aan de gemeente KomenWaasten (Henegouwen).
Mesen is een Vlaamse gemeente met taalfaciliteiten voor Franstaligen.
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- samenstelling van de Gemeenteraad:
* Evrard Sandy
* Mahieu Roland
* Vaneeckhoutte Darline
* Verdru Jean-Pierre
* Sarrasin Gina
* Vermeulen Belinda
* Vanhoorne Jean
* Florissoone Patrick :

-

MLM
MLM
MLM
MLM
MLM
CD & V
CD & V
stadssecretaris

Samenstelling en bevoegdheden van het College van Burgemeester en
Schepenen (CBS):

Naam
EVRARD sandy

Mandaat

Bevoegdheden

Burgemeester Algemeen beleid, burgerlijke stand, bevolking,
financiën en begroting, Europese zaken, informatie,
toerisme, Openbare werken, openbare verlichting,
plechtigheden, ruimtelijke ordening,
veiligheidsbeleid.

MAHIEU Roland Eerste
Schepen

Begraafplaats, landbouw, verkeer, mobiliteit,
patrimonium, eredienst, huisvuil, leefmilieu,
waterbeheer, informatie.

VAN
EECKHOUTTE
Darline

Tweede
Schepen

cultuur, jeugd, feestelijkheden, sport, personeel,
ontwikkelingssamenwerking, groenvoorzieningen,
onderwijs

BOSSAERT
André

Derde
Lokale economie, huisvesting, lokaal sociaal beleid,
Schepen (en gezin, derde leeftijd, tewerkstelling, welzijn, sociaal
O.C.M.W.woonbeleid
voorzitter)
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- Samenstelling O.C.M.W.-raad
*Bossaert André
*Colson Patricia
*Develter André
*Mahieu Philippe
*Liefooghe Daniel
*Mortier Jan
*Verdru Melanie
*Delporte Sabine
*Veramme Christof
*Florissoone Patrick

MLM (Voorzitter O.C.M.W. –raad)
MLM
MLM
MLM
MLM
MLM
MLM
MDM
MDM
O.C.M.W.-secretaris

- Samenwerkingsverbanden gemeente-privé-sector/OCMW-privé-sector
De gemeente en het OCMW werken rond een aantal zaken op sociaal vlak
samen met partners uit de privé-sector.
We geven hierbij een kort overzicht:
- OCMW Mesen als partner binnen het RSVK Westhoek-Zuid
Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westhoek–Zuid vzw is
een gezamenlijk initiatief van de OCMW’s van Heuvelland, Ieper,
Langemark-Poelkapelle, Mesen, Vleteren, Zonnebeke en de
Welzijnsraad Arrondissement Ieper. Het RSVK Westhoek-Zuid
huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door
aan sociaal kwetsbare huurders. Het RSVK treedt daarbij op als
hoofdhuurder en sluit met beide partijen (eigenaar en
onderhuurder) een huurcontract af. Op 31 december 2006 was
er in Mesen 1 woongelegenheid uit de privé-markt ingehuurd
door het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westhoek-Zuid.
- Samenwerkingakkoord tussen OCMW Mesen en de vzw
Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen.
Conform de erkenningsvereiste als dienst schuldbemiddeling
ondertekende
het
OCMW
van
Mesen
een
samenwerkingsprotocol met de vzw Welzijnsconsortium
Zuid-West-Vlaanderen tot toetreding bij de Intergemeentelijke
Dienst Schuldbemiddeling. Het samenwerkingsakkoord werd
behouden na verzelfstandiging van de dienst (dd 1 januari 2005)
onder
de
vorm
van
vzw
Schuldbemiddeling
Zuid-West-Vlaanderen. De vzw Schuldbemiddeling verleent
juridische ondersteuning t.a.v. het OCMW Zonnebeke via het ter
beschikkingstelling van een jurist. De samenwerking tussen
jurist en maatschappelijke werker verzekert de nodige
juridisch-technische
en
psycho-sociale
opvolging
van
cliëntsituaties binnen de schuldbemiddeling.
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2. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS.
2.1. Bevolking algemeen.
2.1.1. Aantallen en dichtheid.
- bevolkingscijfer op 31.12.2007: 983
- bevolkingsdichtheid: 997 inw / + 358 ha = 274 inw / km²
2.1.2. Bevolkingsevolutie.
Datum
31.12.01
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.12.06
31.12.2007

Mannen
501
488
484
493
495
492
499

vrouwen
470
483
488
483
492
491
498

totaal
971
971
972
978
987
983
997

- natuurlijke aangroei:
2003

2004

2005

2006

2007

Geboorten

8

10

6

10

12

Overleden

12

9

15

11

8

Saldo

-4

+1

-9

-1

+4

- migratiesaldo:
2003

2004

2005

2006

2007

inwijking

70

55

91

71

79

uitwijking

65

51

70

75

69

saldo

+5

+4

+21

-4

+10
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2.1.3. Spreiding van de bevolking (toestand 31-12-2007).
leeftijd

Mannelijk

Vrouwelijk

Totaal

0 - 5 jaar

35

27

62

6 - 12 jaar

44

36

80

13 - 18 jaar

47

33

80

19 - 25 jaar

40

45

85

26 - 60 jaar

237

224

461

61 - 65 jaar

24

19

43

66 – 104 jaar

72

114

186

TOTAAL

499

498

997

Bijgevolg is 31% van de Mesense bevolking is jonger dan 26 jaar;
Bijgevolg is 50% van de Mesense bevolking is tussen 26 en 65 jaar
Bijgevolg is 19% van de Mesense bevolking is méér dan 65 jaar

2.1.4. Inwoners met een niet-Belgische nationaliteit.

nationaliteit

aantal

Frankrijk

111

Marokko

1

Kameroen

3

Groot-Brittannië

2

Duitsland

1

Kirgizistan

1

Griekenland

1

Guinea

1

Rusland

1

TOTAAL

122
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2.2 cijfers i.v.m. werkloosheid
- Hier volgt een tabel met de werkloosheidscijfers te Mesen voor de maand
oktober 2007:
Mannen
<25 jr
WZUA
Schoolverlaters
Vrij
ingeschrevenen
Andere

Mannen
25-40jr

Mannen
> 40 jr

Vrouwen
< 25 jr

Vrouwen
25-40 jr

Vrouwen
> 40 jr

Totaal

3
1

2
-

13
-

4
3

1
-

12
-

35
4

1

-

-

1
-

-

-

1
1

- Hier volgt een procentuele tabel in vergelijking met de cijfers in Vlaanderen:

Mannen
<25 jr
MESEN
ARR. Ieper
Westvlaanderen
Vlaanderen

Mannen
25-40jr

Mannen
> 40 jr

Vrouwen
< 25 jr

Vrouwen
25-40 jr

Vrouwen
> 40 jr

Totaal

8.46
10.77

5.80
3.61

9.35
3.56

27.09
14.37

11.36
5.76

24.66
9.60

12.59
6.23

11.92
14.51

4.41
5.86

4.29
5.31

13.31
15.99

5.78
7.49

8.59
9.45

6.39
7.75

2.3. Huisvesting te Mesen (cijfers 31.12.2007)
- Het aantal woningen: 448
- Het aantal bewoonde woningen: 428
- Het aantal aantal onbewoonde woningen: 420
- Aantal sociale huurwoningen: 57 (allemaal bewoond)
- Woningen verhuurd via RSVK (regionaal sociaal verhuurkantoor): 3
- Op een totaal van 983 inwoners wonen er 142 inwoners
in een sociale huurwoning.
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3. SPECIFIEKE GEGEVENS EN VOORZIENINGEN.
3.1. Onderwijs.
Op het grondgebied Mesen is er één onderwijsinstelling aanwezig:
Vrije Basis- en Kleuterschool
Rijselstraat 21
8957 Mesen
Via de schooldirectie kwamen we aan de volgende cijfergegevens van de school.
Door het faciliteitenstatuut en de nabijheid van de taal en landsgrens, zijn er ook
Franstalige kinderen die onderwijs volgen in Mesen. Ze worden wel, conform de
taalwetgeving, in het Nederlands onderwezen.
SCHOOLJAAR 2006-2007
KLEUTER
Kleuterklas 1A
Kleuterklas 1B
Kleuterklas 2A
Kleuterklas 3A
TOTAAL

LAGER

Aantal
15
21
19
22
77

Mannelijk Vrouwelijk Nederlands
8
7
11
10
11
16
12
7
11
12
10
14
42

1ste LJ A
1ste LJ B
2 de LJ A
2 de LJ B
3de LJ A
4 de LJ A
5 de LJ A
6 de LJ A

Aantal
13
11
9
10
18
20
18
24

TOTAAL

123

35

52

Mannelijk Vrouwelijk Nederlands
5
8
9
2
9
8
4
5
5
7
3
4
11
7
11
9
11
13
7
11
10
10
14
14
55

68

74

Frans
4
5
8
8
25

Frans
5
2
4
6
7
7
8
10
49

Voor het volgen van Middelbaar en Hoger onderwijs moeten de jongeren naar
naburige gemeenten of verder. Mesense schoolplichtige jongeren gaan naar de
middelbare scholen te Ieper, Komen, Waasten, Wervik en Poperinge.
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3.2. Sportvoorzieningen.
- Polyvalente zaal: Ketelstraat 6, 8957 Mesen.
- Voetbalveld: Nieuw - Zeelandersstraat (gemeentelijk terrein). Dit terrein wordt sinds
begin 2006 verhuurd aan de firma Paintball Sonic. Het terrein wordt nu gebruikt voor
paintball. Het bedrijf heeft een contract tot eind 2012.

3.3. Socio-Culturele Voorzieningen.
- Stedelijke openbare bibliotheek: Korte Mooiestraat 7,8957 Mesen.
Openingsuren:

dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur
Vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

- Ontmoetingscentrum: Korte Mooiestraat 7, 8957 Mesen.
- Speelplein:
Ketelstraat (bij de polyvalente zaal)

3.4. Verenigingen voor ouderen in Mesen
- Mesen telt vele verenigingen, hieronder geven we de verenigingen en hun
contactpersonen weer die zich onder andere ook richten op ouderen:
- Faubourgkaarters
De Heer Jean Vanhoorne
Rijselstraat 26
8957 Mesen
- Davidsfonds Mesen-Wijtschate
De Heer Dany Duthoo
Nieuw-zeelanderstraat 4
8957 Mesen
- CONEM scv/
Mevrouw Delporte Carine
Markt 11
8957 Mesen
- Vrije Vrouwen Mesen
Mevrouw Mireille Degroote
Ieperstraat 232
8950 Heuvelland
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- OKRA Mesen
Mevrouw Deneut Yvonne
Rijselstraat 26
8957
Mesen
- KAV Mesen
Mevrouw Marie-Christine Verstraete
Komenstraat 67
8950 HEUVELLAND
- De Vrije Kaarters
Mevrouw Mahieu Caroline
Ketelstraat 3
8957 Mesen
- Socialistische Gepensioneerden
De Heer Milleville Hubert
Vierkoningenstraat 4
8957 Mesen
Deze verenigingen richten zich vooral op het socio-culturele vlak.

3.5.Een weergave van resultaten bevraging bevolking i.v.m. het OC.M.W. en de
sociale dienst
Enkele conclusies:
- De mensen zijn in het algemeen tevreden over de werking van
het O.C.MW.
- Veel mensen (85%) kennen de openingsuren van de sociale dienst niet.
- Veel mensen weten ook niet voor welke zaken ze juist bij de sociale dienst
kunnen zijn.
- De vraag tot meer openingsuren na kantooruren komt ook voor.
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3.6 Omgevingsanalyse in het kader van het middelenbeleid.
Situering
Zowel u als ik kennen mensen - jongeren of volwassenen - die de controle over het
gebruik van drugs (verdovende, stimulerende of bewustzijnsveranderende middelen)
dreigen te verliezen. Het is een toenemend probleem dat vraagt om gepaste
antwoorden.
Ook binnen Mesen buigt men zich over de vraag : hoe kunnen we de drugproblematiek preventief, curatief en indien nodig repressief aanpakken?
Het beleid dat men dus dient te ontwikkelen moet een beleid zijn dat mede wordt
opgemaakt door de verschillende sectoren en voor de bevolking. Dit betekent dat
het beleidskader, de doelstellingen en de prioriteiten vanuit de sectoren zelf moeten
komen. Een antwoord op de drugproblematiek vraagt ook verantwoordelijkheid van
iedereen: gezin, wijk, school, sportclub, vereniging, bedrijf, huisarts, apotheker,
politie, OCMW, gemeentebeleid. Zo ken er tevens een breed aanbod aan
oplossingsmogelijkheden geboden worden.

Probleemstelling
Introductie
Met de komst van de drugmobiel in de lagere school van Mesen en de aanwezigheid
van de mobiel op de kermis zorgde ervoor dat het drugthema op de één of andere
manier besproken werd binnen Mesen. Ook de lokale ambtenaren signaleerden dat
er ook op Mesen soms problemen waren (overlast) was in verband met (overmatig)
alcohol en / of druggebruik. Naar aanleiding van de drugmobiel besliste het
stadbestuur om dan ook zo snel mogelijk werd te maken van een lokaal
middelenbeleid. In september 2006 ging het stadsbestuur in overleg met enkele
voorname sectoren van de stad omtrent de opmaak van dergelijk plan. Tijdens dit
overleg werd beslist om ook de bevolking te horen omtrent de beleving van het
alcohol -en drugthema (hun ervaringen, hun noden / wensen,…) binnen Mesen.
Daarnaast vond men het ook opportuun enkele bevoorrechte getuigen te horen
omtrent hun subjectieve beleving
In dit rapport worden de resultaten van beide bevraging gerapporteerd.
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Opbouw van het rapport
In het eerste deel worden ‘objectieve’ gegevens (simulatie op basis van
gezondheidsenquête en de VAD leerlingenbevraging) meegegeven omtrent het
gebruik van tabak, alcohol en andere middelen.
Het tweede deel beslaat vooral de subjectieve analyse omtrent de huidige
situatie en toekomstperspectieven. Deze subjectieve analyse wordt vooraf
gegaan door het personalia overzicht van de personen bij wie een enquête werd
afgenomen.
Het derde deel bevat de verwerking van de antwoorden van de bevoorrechte
getuigen.
Het laatste hoofdstuk is een samenvattende gedeelte en geeft ook een
overzicht van de knelpunten die door de respondenten ervaren worden op het
gebied van preventie, hulpverlening en repressie. De verwachtingen ten
aanzien van de werkgroep worden ook in dit deel geschetst.

Respons op de enquête
In het totaal werd bij 62 personen een enquête afgenomen
Daarnaast werden 4 bevoorrechte getuigen bevraagd:
- Apotheker
- Huisarts
- Directeur lagere school
- Politie: wijkagent
1. Simulaties omtrent het middelengebruik in Mesen
1.1 Cijfergegevens omtrent het tabaksgebruik op basis van een simulatie van de
cijfergegevens uit de Gezondheidsenquête 2004
1.1.1 Resultaten van de simulatie omtrent tabaksgebruik (Gezondheidsenquête
2004)
In de Gezondheidsenquête 2004 werden er 12 vragen gesteld in verband met het
gebruik van tabak. Op basis van de antwoorden op deze vragen krijgt men een zicht
op de prevalentie van dit gebruik.
Algemeen wordt wel aangenomen dat de vragen rond het gebruik van tabak in de
Gezondheidsenquête de reële consumptie, gebaseerd op de verkoopscijfers,
onderschatten.
Volgende vragen werden gesteld:
• Hebt u al minstens 100 sigaretten, of een gelijkwaardige hoeveelheid
tabak, gerookt tijdens uw leven?
• Rookt u nu?
o Alle dagen
o Af en toe
Voor huidige rokers:
• Welke tabaksproducten rookt u en hoe vaak?
• Hoe oud was u toen u regelmatig begon te roken?
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•
•
•
•

Hoeveel sigaretten rookt u gewoonlijk per dag?
Wanneer rookt u uw eerste sigaret na het ontwaken?
Zou u kunnen zeggen dat in vergelijking met 2 jaar geleden uw gebruik van
tabak is veranderd?
Hebt u ooit getracht te stoppen met roken?

Voor voormalige rokers:
• Welke tabaksproducten rookte u en hoe vaak?
• Hoe oud was u toen u regelmatig begon te roken?
• Hoeveel sigaretten rookte u gewoonlijk per dag?
• Hoe lang geleden bent u met roken gestopt?
Demografische gegevens Mesen (01.01.2006):
25-34
jaar
52
48

35-44
jaar
71
70

45-54
jaar
84
69

55-64
jaar
48
49

65-74
jaar
47
69

75 +

Man
Vrouw

15-24
jaar
79
68

27
47

Totaal
(> 15 j.)
408
420

Totaal

147

100

141

153

97

116

74

828

Simulatie van het aantal rokers (aantal dagelijkse rokers + aantal occasionele
rokers), op basis van de data in de Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams
Gewest):

15-24
jaar

25-34
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75 +

129
(31.6 %)
93
(22.1 %)

Man
Vrouw

Totaal

Totaal

30.2 %
44

30.6 %
31

32.6 %
46

34.1 %
52

19.9 %
19
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15.5 %
18

10.9 %
8

222
(26.8 %)

16.

Simulatie van de verdeling van het aantal huidige rokers (aantal dagelijkse rokers +
aantal occasionele rokers) volgens hun motivatie om te stoppen met roken (= heeft
gepoogd / is geneigd te stoppen), op basis van de data in de Gezondheidsenquête
2004 (deel Vlaams Gewest):

15-24
jaar

25-34
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75 +

90
(69.4 %)
62
(67.1 %)

Man
Vrouw

Totaal

Totaal

57.5 %
25

62.8 %
19

74.0 %
34

75.2 %
39

64.2 %
12

75.7 %
14

62.0 %
5

152
(68.5 %)

Simulatie van het aantal dagelijkse rokers, op basis van de data in de
Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

15-24
jaar

25-34
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75 +

110
(26.9 %)
78
(18.5 %)

Man
Vrouw

Totaal

Totaal

26.6 %
39

23.4 %
23

28.6 %
40

29.3 %
45

17.1 %
17

13.6 %
16

7.2 %
5

187
(22.6 %)

Simulatie van het aantal occasionele rokers, op basis van de data in de
Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

15-24
jaar

25-34
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75 +

19
(4.7 %)
16
(3.7 %)

Man
Vrouw

Totaal

Totaal

3.6 %
5

7.3 %
7

4.0 %
6

4.8 %
7

2.9 %
3
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2.0 %
2

3.6 %
3

35
(4.2%)

17.

Simulatie van het aantal zware rokers (meer dan 20 sigaretten per dag), op basis van
de data in de Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

15-24
jaar

25-34
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75 +

43
(10.6 %)
32
(7.7 %)

Man
Vrouw

Totaal

Totaal

6.0 %
9

7.7 %
8

15.0 %
21

14.1 %
22

8.2 %
8

2.9 %
3

1.6 %
1

75
(9.1 %)

1.1.2 Resultaten van de simulatie omtrent alcohol -en ander druggebruik
(Gezondheidsenquête 2004)
Simulatie van het aantal probleemdrinkers, op basis van de data in de
Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

Man
Vrouw
Totaal

Totaal
32
15
47

Simulatie van het aantal laatstejaarsgebruikers van cannabis, op basis van de data in
de Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

Man
Vrouw
Totaal

Totaal
24
9
33

Simulatie van het aantal recente cannabisgebruikers, op basis van de data in de
Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

Man
Vrouw
Totaal

Totaal
14
4
18
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Simulatie van het aantal ooit-gebruikers van XTC en amfetamines, op basis van de
data in de Gezondheidsenquête 2004 (deel Vlaams Gewest):

Man
Vrouw
Totaal

Totaal
8
5
13

Simulatie van het aantal personen dat de laatse 24 uur misnten 5 erkedne
medicijnen heeft gebruikt, op basis van de data in de Gezondheidsenquête 2004
(deel Vlaams Gewest):
Totaal
25
50
75

Man
Vrouw
Totaal

1.1.3 Resultaten van de simulatie omtrent alcohol -en ander druggebruik bij
jongeren tussen 12 en 18 jaar (VAD leerlingenbevraging 2005)

Simulatie van het aantal leerlingen dat regelmatig alcohol drinkt (min 1x/week), op
basis van de data in de VAD leerlingenbevraging 2005

Jongens
Meisjes
Totaal

Totaal
16
11
27

Simulatie van het aantal leerlingen dat regelmatig medicatie gebruikt (min 1x/week),
op basis van de data in de VAD leerlingenbevraging 2005

Jongens
Meisjes
Totaal

Totaal
2
3
5
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Simulatie van het aantal leerlingen dat regelmatig cannabis gebruikt (min 1x/week),
op basis van de data in de VAD leerlingenbevraging 2005

Jongens
Meisjes
Totaal

Totaal
4
2
6
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2. Bevraging van de algemene bevolking
2.1 Personalia (objectieve gegevens)
GEBOORTEJAAR:
Geboortejaar

Leeftijd

Geboortejaar

Leeftijd

Geboortejaar

Leeftijd

Geboortejaar

Leeftijd

1928
1935
1937
1939
1942
1945
1947
1950
1951
1954 (2)
1956

78
71
69
67
64
61
59
56
55
52
50

1957
1958 (2)
1960
1963 (2)
1965
1966
1967 (2)
1968
1969 (2)
1970
1972 (3)

49
48
46
43
41
40
39
38
37
36
34

1973 (2)
1974 (2)
1976
1977 (2)
1978 (2)
1979 (3)
1980
1981 (2)
1982
1983
1984 (2)

33
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22

1985
1986 (4)
1987 (2)
1989
1990
1991
1992 (2)
1993 (2)

21
20
19
17
16
15
14
13

→ Gemiddelde leeftijd: 35,20
GESLACHT:
M
V

32
28

Geen antwoord: 2
TAAL:
N
F

40
12

Geen antwoord: 2
Acht personen zijn Franstalig van huis uit, maar het interview werd afgenomen in het
Nederlands.
BEROEP:
Student
Arbeider/Arbeidster
Bediende
Zelfstandige
Werkzoekend
Gepensioneerd
Andere

12
14
11
9
9
6
1 (ambtenaar)
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HOOGST BEHAALD DIPLOMA:
Geen
Lager onderwijs
Lager Secundair
- Algemeen
- BSO
- TSO
- ASO
- KO
Hoger Secundair
- Hoger Secundair algemeen
- BSO
- TSO
- ASO
- KO
Hoger Onderwijs Korte Type
Hoger Onderwijs Lange Type/universiteit
Andere

2
6
10
-

8
0
2
0
0

-

11
8
7
2
0

-

leercontract
+patronaat
nog student

28

7
5
2

Geen antwoord: 1

2.2 Bevraging (subjectieve analyse)
2.2.1 Gegevens van de huidige situatie
1) Onder de term genotsmiddelen verstaan wij verdovende, stimulerende en
bewustzijnsveranderende middelen. (slaap en kalmeringspillen, alcohol, nicotine,
cannabis, heroïne, cocaïne, speed, XTC,…) Vindt u dit een belangrijk thema? J/N
Waarom wel / Waarom niet?
11%

JA
NEEN

89%
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Waarom wel?
- Er zijn veel drugproblemen nu (6)
- Ja, want er zijn problemen hier in Mesen (jongeren) (4)
- Er kan niet genoeg aan gedaan worden (2)
- We komen het elke dag tegen (2)
- De regio kent een probleem (2)
Waarom niet?
- Niet mee te maken
- Niet mee geconfronteerd
2) Moet het preventiebeleid van de stad Mesen zich richten op de zowel legale als
illegale genotsmiddelen? J/N waarom wel / Waarom niet?
13%

JA
NEEN

26%

Geen idee
61%

Waarom wel?
- Toch het accent leggen op de illegale (4)
- Veel alcoholmisbruik
- Vooral drugs
- Alcohol en sigaretten even groot probleem
- Alle twee een probleem
Waarom niet?
- Ieder voor zich.
- Ik weet het eigenlijk niet
- Eerst echte drugs uit de jongeren halen
- Alcohol nog erger dan cannabis
- Niets mee te maken
- Dat ze maar eerst beginnen met echte drugs
- Alcohol is er altijd al geweest
- Enkel op alcohol, want het is vooral alcohol die voor heel wat problemen zorgt.
Velen denken trouwens dat alcohol niet gevaarlijk is?
- Het zou enkel maar over het gebruik van illegale middelen moeten gaan.
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3) Wat denkt u dat MISBRUIK van genotsmiddelen is?
-

Te veel (22)
Als je verslaafd bent (6)
Als je er ziek van wordt (5)
Geen idee (2)
Geen antwoord (3)

4) In welke mate denkt u dat Mesen met gebruik en misbruik van genotsmiddelen te
maken heeft?
-

In grote mate, tamelijk veel, voldoende (20)
Geen idee (8)
Vooral alcoholprobleem (7)
Geen (4)
Er zijn jongeren die gebruiken, bij jongeren nogal wat (2)
Vroeger meer dan nu

5) Welke problemen zijn het gevolg van het gebruik van die genotsmiddelen? ( Dit
kunnen problemen zijn voor de gebruiker of voor uw omgeving)
-

Diefstal, agressie (vechtpartijen), criminaliteit, en vandalisme (23)
Financiële problemen (12)
Gezondheidsproblemen, ziekte (9)
Ongevallen (8)
Echtscheidingen (4)
Dat men kan verslaafd raken (3)
Geen idee (3)
Geen (2)
Miserie op alle vlakken (2)

6) Kan u met familie/vrienden, werk – schoolomgeving
genotsmiddelen? J/N Waarom wel / Waarom niet?

spreken

over

5%
24%
JA
NEEN
Geen antwoord

71%
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Waarom wel?
-

Men moet er juist over spreken, de gevolgen, de gevaren
Te ouderwets
Al veel met vrienden over gepraat
Ik spreek daarover tegen iedereen
We zijn er in de familie al mee geconfronteerd
Met maten lukt dit
Op school is er iemand waar je mee kan gaan babbelen
We weten er allemaal niet genoeg van
Zelf mee te maken gehad
Met vrienden en lief
Het is belangrijk dat erover gesproken wordt

Waarom niet?
-

Nog niet nodig geweest (4)
Nog nooit moeten doen

7) Kent u drugspreventie acties of heb je die al gezien? J/N
5%
37%
JA
NEEN
Geen antwoord
58%

Welke?
- Drugmobiel (7)
- BOB campagne (2)
- Rijkswacht en politie
- VAD: via school
- Sint-Jan , AA
- Affiches in de school
- Op school
- Druglijn
- JAC
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8) Stel dat iemand uit je omgeving problemen heeft tengevolge van overmatig
alcohol- of druggebruik, weet je dan naar waar je deze persoon zou kunnen
doorverwijzen?
Naar waar zou men eventueel doorverwijzen?
- Dokter (14), die hen dan misschien naar gespecialiseerde hulpverlening zal
doorsturen
- OCMW, Sociale dienst (stadhuis), vertrouwenspersoon in sociale dienst (11)
- Spoed, Ziekenhuis (3)
- Ouders, familie
- AA
- politie
- Ze moeten zelf eerst hulp willen aanvaarden
- Leerkracht of studiemeester
- Ziekenbond
9) Vanaf welke leeftijd vindt u preventie belangrijk?

oo
rd

ja
ar

an
tw

ge
en

20

ja
ar
18

ja
ar
17

ja
ar
16

15

ja
ar

ja
ar
14

ja
ar
13

ja
ar
12

ja
ar
10

9

ja
ar

ja
ar
8

ja
ar
6

ja
ar
5

3

ja
ar

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

10) Welke preventie – en hulpverlening kent u in de regio Ieper? Ziekenhuis, dokter,
JAC, Drugsmobiel, AA, De Sleutel, Andere
2%

5%

6%
25%

Ziekenhuis
Dokter
Drugmobiel
AA
De Sleutel
Andere
JAC

22%

27%
13%
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2.2.2 Toekomst
11) Vindt u het nuttig dat stad Mesen acties rond genotsmiddelen wil organiseren?
J/N
5%

13%

JA
NEEN
geen antwoord

82%

12) Zou u hieraan deelnemen/meewerken? J/N
8%

24%

JA
NEEN
Misschien
68%

13) Welk beleid verwacht u van de stad Mesen en instanties in de regio? Vooral
preventie, vooral repressie/nultolerantie, evenwicht tussen repressie en preventie
6%
19%
Vooral preventie
Vooral repressie /
nultolerantie

49%

Evenwicht tussen repressie
en preventie
26%
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14) Hebt u nog opmerkingen en / of suggesties over middelengebruik?
- Suggestie: vanaf 6de leerjaar: kinderen op school voorbereiden en inlichten
over de gevaren van genotsmiddelen.
- Het zijn niet altijd de jongeren op straat die misbruik maken van
genotsmiddelen, kijk maar naar de studenten bij unief (tijdens examens)
- Ik vind het positief dat het stadsbestuur hier iets aan doet

3. Bevraging van bevoorrechte getuigen
Directeur lagers school (mondeling via overleg in stuurgroep)
Huisarts (schriftelijke bevraging)
Politie (mondeling via overleg in stuurgroep)
Apotheek (schriftelijke bevraging)

4. Samenvatting
Beide groepen geven aan dat Mesen, net zoals de andere gemeenten en steden,
met druggebruik en misbruik te maken heeft. Sommigen schrijven dat vooral toe aan
de hogere tolerantie (de dag van vandaag) voor alcohol, tabak en cannabis. Andere
geven aan dat Mesen meer geconfronteerd wordt met problemen i.v.m. druggebruik
omwille van de specifieke ligging (grens met Frankrijk).
De grote groep is ervan overtuigd dat het middelenbeleid zich zowel op legale als op
illegale middelen dient te richten. Sommigen vragen een bijzondere aandacht voor
het alcoholgebruik en durven zelfs te stellen dat dit in Mesen een groter probleem is
in vergelijking met andere gemeenten en steden. Hiervoor worden terug 2 oorzaken
aangegeven:
1) In Mesen zijn er onvoldoende sociale weefsels / netwerken die zich niet of
buiten het café afspelen (geen jeugdbewegingen, weinig culturele
verenigingen,…). M.a.w. men moet op café gaan om iemand te zien. In
Mesen zijn er dan ook veel café’s ten opzichte van het aantal inwoners (en in
vergelijking met andere omliggende gemeenten en steden)
2) Grensproblematiek: in Vlaanderen is een cafébezoek veel goedkoper dan in
Frankrijk. M.a.w. veel Fransen komen in Mesen op cafébezoek wat soms ook
voor de nodige overlast zorgt.
Opvallend is dat weinig mensen zicht hebben op reeds bestaande initiatieven rond
middelenpreventie. Als er iets gekend is dan is het de drugmobiel.
Zowel de professionelen (bevoorrechte getuigen) als de bevolking hebben niet
onmiddellijk zicht op de verschillende hulpverleningsmogelijkheden. Wel opvallend is
dat de grote groep, indien zij met problemen omwillen van middelengebruik zou
geconfronteerd worden, zou aankloppen of doorverwijzen naar de huisarts
(eventueel ziekenhuis) maar evenzeer naar enkel lokale actoren zoals het OCMW,
ambtenaar in het stadhuis, politie, leerkracht,…. Dit laatste wijst erop dat de
bevolking veel vertrouwen stelt in de lokale actoren / structuren.
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In de vraag naar noden en behoeften horen we vooral de vraag naar een evenwichtig
beleid tussen preventie en repressie, waarin zeker voldoende aandacht moet zijn
voor gepaste communicatie en informatie op maat van de doelgroep.
Verder is er een grote vraag naar het organiseren van initiatieven voor de jongeren /
volwassenen (zinvolle vrijetijdsinvulling: jeugdbeweging, wijkwerking,
ontmoetingscentrum,…). Er is tevens de vraag naar pakketten rond sociale
vaardigheden voor de lagere schoolkinderen.
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4. EEN ANALYSE
4.1 Een korte interne analyse
Personeelsbezetting stad:
- 1 stadssecretaris
- 1 gewestelijk ontvanger
- 1 ambtenaar dienst bevolking
- 1 hoofd technische dienst + dienst boekhouding + beambte
stedebouwkundige aanvragen + bibliotheek assistent.
- 1 cultuurbeleidscoördinator + bibliothecaris + sportfunctionaris +
verantwoordelijke toerisme + jeugdconsulent
- 1 bibliothecaris + dienst welzijn
- 4 stadsarbeiders
Personeelsbezetting O.C.M.W.:
- 1 O.C.M.W.-secretaris (0,25)
- 1 maatschappelijk werker (0,50)
Stad Mesen is een kleine organisatie waar vooral de mondelinge communicatie
onder de medewerkers heel erg belangrijk is zodoende deze weten wie er
verantwoordelijk is voor wat en wat er verandert op elkaars werkgebied.
Hiervoor is er elke week een stafvergadering waar het administratief personeel
meedeelt hoe de zaken staan en waar de grotere projecten van de stad worden
besproken.
Door deze kleinschaligheid is het erg belangrijk dat elk personeelslid goed weet wie
voor wat verantwoordelijk is in de organisatie.
Er bestaat natuurlijk wel een probleem als er personeelsleden een tijdje afwezig
zouden zijn, dit wegens het feit dat niemand anders die job dan kan overnemen.
Zowel stad Mesen en O.C.M.W. Mesen werken met beperkte financiële middelen.

Lokaal sociaal beleidsplan

30.

4.2 Sterkte/Zwakte analyse Mesen
- Sterktes:
- de kleinschaligheid is een sterkte om kort op de bal te spelen.
- de laagdrempeligheid van de openbare diensten.
- Het rijke verenigingsleven van Mesen.
- Mooie toeristische ligging.

-zwaktes:
- de kleinschaligheid
- beperkte middelen
- Weinig tijd voor om projecten uit te werken naast het basiswerk dat je
al moet verrichten als ambtenaar.
- laaggeschooldheid
- moeilijk bereikbaar via het openbaar vervoer
- geen industrie, dus bijna geen werkgelegenheid.
- weinig aandacht voor kleine plattelandsgemeenten vanuit hogere overheden.
- Een grote sociale woonwijk en nog een nieuwe in aanbouw.
- er wonen steeds meer mensen van franse nationaliteit in Mesen,
die niet deelnemen aan het gevulde verenigingsleven van Mesen
(slaapstadfunctie-Lille)
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Hfdstuk III: Visie stad en O.C.M.W. Mesen
Het Gemeentebestuur en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mesen wensen
het lokaal sociaal beleid vorm te geven. Deze partners hebben zowel strategische
als operationele taken binnen het lokaal sociaal beleid. Ze engageren zich om
samen te denken over het lokaal sociaal beleid. De partners opteren hiervoor naar
een zo groot mogelijke integratie van hun taken. De coördinatie van dit beleid is een
uitdrukkelijke gezamenlijke opdracht van beide partijen. De realisatie van het Lokaal
Sociaal Huis is een middel om de dienstverlening dichter en beter bij de inwoners
van Mesen te brengen.
Vanuit de omgevingsanalyse en intern overleg hebben we gekozen om ons toe te
spitsen op enkele belangrijke thema’s in het grondgebied Mesen.
We opteren vanuit het beleid te Mesen om te werken rond:
- Middelenbeleid
- ouderenbeleid
- Bekendmaking diensten O.C.M.W. en dienst welzijn.
- Kinderopvangbeleid
- Lokaal sociaal huis
Bij het opmaken van dit beleidsplan wordt er rekening gehouden met de beperkte
middelen waarover stad en O.C.M.W beschikken.
Wegens het beperkt aantal diensten aanwezig op het grondgebied Mesen is het erg
belangrijk dat het loket van het sociaal huis een goede doorverwijsfunctie vervult.
Het is erg belangrijk dat Mesen op de trein springt van samenwerkingsverbanden
zoals er onder meer al bestaan met de welzijnsraad, drugsmobiel,…
Een komende optie is het instappen in het samenwerkingsverband met de
huurdersbond, dit met als doel het streven naar een betere huisvesting voor
kansarmen.
Op het grondgebied Mesen was er al lang een doorgedreven samenwerking tussen
stad en O.C.M.W.
Dit komt voort uit onze kleinschaligheid en de noodzaak om samen te werken.
Vanuit dit opzicht proberen we van het lokaal sociaal beleidsplan een goed
werkinstrument te maken.
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Hoofdstuk IV : Beleidsthema’s
1 Middelenbeleid
1.1 Hoe het beleidsplan tot stand kwam
1.1.1 De aanleiding
De komst van de drugmobiel in de lagere school van Mesen en de aanwezigheid van
de drugmobiel op de kermis zorgde dat het drugthema op de één of andere manier
besproken werd binnen Mesen. Ook de lokale ambtenaren signaleerden dat er
binnen Mesen soms problemen waren (overlast) in verband met (overmatig) alcohol
en / of druggebruik
Dat de stad een rol opneemt inzake een middelenbeleid ligt zeker niet voor de hand.
Men schrijft deze taak veeleer toe aan de hogere overheid. Toch was het
stadsbestuur van Mesen ervan overtuigd dat het vanuit een verantwoordelijkheid
tegenover haar burgers ook de drugthematiek ter harte moest nemen.
In september 2006 ging het stadsbestuur in overleg met enkele voorname sectoren
van de stad omtrent de opmaak van dergelijk plan. De voornaamste vraag die hier
naar voor kwam was: hoe kunnen we als stadsbestuur de drugproblematiek
preventief, curatief en indien nodig repressief aanpakken?
Een antwoord op bieden op bovenliggende vraagt eigenlijk de verantwoordelijkheid
van iedereen binnen een stad: gezin, wijk, school, sportclub, vereniging, huisarts,
apotheker, politie, OCMW, …. Zo kan er een breed aanbod aan
oplossingsmogelijkheden geboden worden.
Het voorliggende plan kwam dan ook tot stand op basis van opportuniteiten,
geformuleerd tijdens verschillende overlegmomenten met diverse sectoren / actoren
actief binnen Mesen.
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1.1.2 Structuur en werkwijze
Er wordt gewerkt met een stuurgroep die voorstellen formuleert naar het beleid, de
verschillende sectoren en de bevolking toe. Deze voorstellen worden, nadat ze
getoetst zijn bij de verschillende actoren, teruggekoppeld naar de stuurgroep.
De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van diverse sectoren die een
belangrijke rol spelen binnen het sociaal gebeuren van de stad.
Concreet vonden we de volgende mensen bereid zich voor de opmaak van het
beleidsplan in te zetten:
Naam

Voornaam

Functie

Reynaert
Vandroemme
Gillebert
Houwen
Carnel
Evrard
Flamey

Steven
Lander
Frank
Henk
Valerie
Sandy
Frank

Cultuurbeleidscoördinator
Maatschappelijk werker OCMW
Wijkinspecteur / coördinator Mesen
Schooldireceteur VBS Mesen
Raadslid jeugdraad Mesen
Burgemeester
Voorzitter ROAD

1.1.3 Stappen in de uitwerking
Er werd in volgende stappen gewerkt:
 Omgevingsanalyse / probleemverkenning:
De basis van het beleidsplan is een omgevingsanalyse. Hiervoor wordt een
inventaris opgemaakt van de noden, de tekortkomingen en de beleving omtrent
“drugs” bij de verschillende actoren / sectoren. Ook werd gepeild naar de mogelijke
oplossingen en alternatieven. Uit deze inventaris wordt een probleemfiltering
gemaakt om dan finaal tot een probleemdefiniëring te komen.
 Doelstellingen en doelgroepbepaling:
Op basis van de resultaten van de omgevingsanalyse en de probleemverkenning
worden doelstellingen en doelgroepen bepaald. Er dient een antwoord te worden
gezocht op de cruciale vraag: wat willen we precies bereiken en wie willen we
bereiken?
 Strategieontwikkeling
Hier wordt de methode bepaald, de vorm en de planning. In welke stappen worden
de werkdoelstellingen gerealiseerd. Per jaar zal een actieplan worden ontwikkeld.
De stuurgroep zal binnen het kader van de algemene doelstelling en de werkdoelen
op het einde van elk werkjaar een actieplan opstellen voor het komende werkjaar. In
dit beleidsplan vindt u het actieplan voor 2006-2007.

Lokaal sociaal beleidsplan

34.

 Het uitvoeren van de acties:
Nadat het beleidsplan is goedgekeurd (na eventuele aanpassingen) en de middelen
zijn voorzien zullen de acties uitgevoerd worden. De stuurgroep zal hier verder de
opvolging helpen bewaken en bijsturen waar nodig. Voor het uitvoeren van de acties
kunnen eventueel ad hoc werkgroepen worden opgezet.
 Evaluatie:
In de evaluatie wordt het eindverslag opgemaakt en wordt nagegaan of de
doelstellingen werden bereikt. Aan de hand hiervan zal blijken of er dient te worden
geopteerd voor ofwel een stopzetting van het project, ofwel voor een aanpassing /
bijsturing van het project, ofwel moet worden nagedacht over een aanpassing /
bijsturing van het beleidsplan of de opmaak van een nieuw beleidsplan.

1.1.4 Externe coaching
De externe coaching van het gehele proces gebeurt door een preventiewerker van
het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo (Roeselare). Deze externe coach
bewaakt mede de structuren en het proces. Bovendien bereidt de coacher
inhoudelijk mee de vergaderingen voor met de voorzitter.

1.2 Visie en uitgangspunten van het middelenbeleidsplan Mesen.
1.2.1 Situering van het middelenthema
Alcohol en andere drugs zijn van alle tijden. Ook in onze samenleving is het gebruik
van genotsmiddelen overal aanwezig en heel complex. Een grondige aanpak van
het fenomeen is dan ook een verantwoordelijkheid van iedereen.
Onder genotsmiddelen of drugs verstaan we alle middelen, illegaal of legaal te
verkrijgen, die een invloed uitoefenen op ons bewustzijn en om die redenen ook
gebruikt worden. Voorbeelden: alcohol, medicatie, nicotine, cannabis, cocaïne, LSD,
XTC,....
Problemen ivm het gebruik van drugs ontstaan als gevolg van verschillende factoren:
de aanwezigheid van de producten, onvoldoende of onvolledige informatie,
persoonlijke en maatschappelijke problemen zoals pestgedrag, faalangst,
economische en maatschappelijke uitsluiting..., culturele factoren zoals de tijdsgeest
waarin prestaties, kicks en uithouding zeer belangrijk zijn, enz. Kortom zowel het
middel, de mens en de milieugebonden factoren (3 M’s) bepalen het proces naar
afhankelijkheid en verslaving.
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Binnen dit beleidsplan beogen we niet alleen het welzijn van de jongeren, maar ook
dat van de volwassenen. We willen ons dus richten tot de diverse doelgroepen:
jeugdwerk, onderwijs, sport, sociaal-cultureel werk, bedrijven, enz. In het bijzonder
willen we ook aandacht hebben voor risicogroepen: kansarmen, kinderen van
gebruikers, enz. Door de kleinschaligheid van onze stad streven we naar een
rechtstreeks contact met deze verschillende doelgroepen. Binnen de stad situeren
zich een 4-tal belangrijke sleutelfiguren die dit rechtstreeks contact kunnen aangaan,
zijnde: de jeugd en cultuurconsulent, de maatschappelijk werker van het OCMW, de
directeur van de lagere school en de wijkagent. Hiervoor zal men vanuit het lokaal
overleg de nodige vormingen en ondersteuning voorzien voor deze sleutelfiguren.
Vorming en ondersteuning omtrent het ‘omgaan met’ en het uitwerken van alcohol en drugpreventie-initiatieven binnen verschillende sectoren.
Inspraak, betrokkenheid en participatie van de doelgroep zelf zijn van bij het begin
noodzakelijk. Dit zorgt er immers voor dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd
worden.

1.2.2 Uitwerking en uitgangspunten
De laatste dertig jaar is reeds heel wat onderzoek verricht naar de ontstaansfactoren
van alcohol –en drugmisbruik. Hieruit blijkt dat de drugproblematiek een zeer
complexe en multifactoriële problematiek is, waarvoor geen eenvoudige preventie –
noch behandelingsmodellen voorhanden zijn.
Preventie in verband met genotsmiddelen vormt een onderdeel van het grotere
lokaal sociaal beleidsplan van de stad Mesen.
Wij gaan er vanuit dat een welzijnsbevorderende beleid de fundamentele basis vormt
voor een globaal middelenbeleid. Een welzijnsbevorderend beleid biedt kansen,
vermijdt omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot problematisch gebruik
(zoals maatschappelijke uitsluiting, kansarmoede, werkloosheid, slechte
huisvesting,…) en gaat sociale uitsluiting (in onderwijs, tewerkstelling, vrije tijd,
jeugdwerk, sportsector,…) tegen.
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Daarom opteren wij om
uitgangspunten te werken:

volgens

volgende

principes

of

vanuit

volgende

-

Een geïntegreerde aanpak van preventie, hulpverlening en repressie:
Hierbij kan preventie bestaan uit persoons –en omgevingsgerichte initiatieven
binnen een welzijnsbevorderend beleid, die de draagkracht van het individu
verhogen en de draaglast verlagen. Binnen hulpverlening moet dan vooral
gezocht worden naar (door)verwijsmogelijkheden en afspraken met en tussen
de zorgverstrekking. Binnen de repressie moet er aandacht zijn voor regels
en sancties met betrekking tot gebruik en aanbod. Concreet betekent dit ook
dat er gezocht wordt naar een regionale afstemming (binnen het arr Ieper) van
het preventief, hulpverlenend en repressief werken. Daarnaast is het ook een
sterkte dat de actoren binnen deze verschillende domeinen eenvormig
reageren. Zo is het handig dat zowel de wijkagent als de directeur van de
school als de maatschappelijk werker van het OCMW allemaal op éénzelfde
manier reageren op gebruik van alcohol en drugs en eventuele problemen
door middelengebruik.
Schematisch voorstelling:

-

Intersectoraal werken:
We spreken van een sector wanneer zich maatschappelijk, rond een bepaalde
kernactiviteit een (h)erkend organisatiepatroon aftekent. Om preventie tot een
goed einde te kunnen brengen, moet een samenwerking tot stand worden
gebracht met alle sectoren van de samenleving zoals: het gezin, het
onderwijs, de jeugd, de sport, de sociale culturele beweging, het
uitgaansleven, het welzijnswerk, de gezondheidspromotie –en zorg, de politie,
justitie,….

-

Om inclusief te werken:
Het voorkomen van problematisch gebruik is in principe geen exclusiviteit voor
drugpreventiewerkers. Integendeel binnen elk domein van de gezondheids –
en welzijnszorg wordt aandacht gevraagd voor de problematiek. Het is geen
stelregel daarvoor een expliciet nieuwe dienst te creëren. Het kan wel dat de
omvang van activiteiten de nood aan een deskundige voor drugspecifieke
zaken kan verantwoorden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in de
uitgebreide reeks van referentiekaders het onderwerp op een gecoördineerde
manier kan worden aangesneden. Het drugpreventiewerk is verankerd in de
algemene preventie en maakt bij voorkeur deel uit van het welzijnswerk. Dit
inclusief werken is dan ook noodzakelijk voor een kleine stad als Mesen die
niet altijd over extra financiële en structurele mogelijkheden beschikken.
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-

Om participatief te werken:
De vertegenwoordiging of de deelname van de doelgroep zelf (= de gebruiker
zelf en/of de intermediair) aan de planning en de uitvoering van het
preventiewerk is onmisbaar om het beoogde effect te bereiken. In dit proces
moeten ze zich een deel van het geheel voelen opdat de vooropgestelde
maatregelen niet over de hoofden heen zouden gaan. Daarom is het
belangrijk dat er de gepaste momenten overlegd wordt met de verschillende
adviesraden of andere verenigingen actief binnen Mesen.

Met andere woorden een effectief middelenbeleid is een beleid op maat van de stad
Mesen, waarbij ruimte is om te diversifiëren of juist te centraliseren naar de
verschillende doelgroepen en concrete oplossingen worden geboden voor zeer
verscheiden noden en problemen.
Een effectief en efficiënt beleid is ook een continu beleid. De bovengestelde
complexe samenhang van deze problematiek laat toe te stellen dat de aanpak al
even ingewikkeld en omvangrijk zal zijn. Het is niet mogelijk om met een eenmalige
campagne enig resultaat te behalen. Hier is het perspectief op lange termijn op zijn
plaats.

1.2.3 Het lokaal middelenbeleid moet kaderen binnen de bovenlokale aanbevelingen
en wetgeving
Het voorliggende drugbeleidsplan is een plan voor de stad Mesen als een
geografische eenheid. Het beleid dat uitgetekend wordt is voor de inwoners van
Mesen. We spreken daarom ook van een lokaal alcohol –en drugbeleid. Het lokale
alcohol –en drugbeleid houdt rekening met de nationale en internationale richtlijnen
en wetgeving.
Het lokaal alcohol –en drugbeleid Mesen kadert binnen het lokaal sociaal beleid die
door gemeente en OCMW samen opgemaakt wordt.
1.3 Probleemverkenning: bevraging bij diverse sectoren
1.3.1 Doel van de bevraging
Bij de start van het overleg hadden we geen antwoord op volgende vragen:
Is er een drugprobleem in Mesen? Wie heeft zicht op (probleem)gebruik? Waaraan
moet de stad werken? Wat leeft er bij de bevolking en de sectoren rond dit thema?
Via een vragenlijst die werd afgenomen bij de bevolking gedurende het
sinterklaasfeest en tijdens consultaties bij het OCMW probeerde men een zicht te
krijgen op de alcohol –en drugbeleving in Mesen. Daarnaast werd ook gekozen om
enkele bevoorrechte getuigen te horen omtrent het alcohol -en drugthema. De
bevoorrechte getuigen waren de apotheek, de huisarts, de directeur van de lagere
school en de wijkagent. Zij kregen allemaal een vragenlijst specifiek voor hun sector
die ze konden invullen en terugbezorgen aan het stadsbestuur.
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Door het samenbrengen van de resultaten uit beide vragenlijsten kregen we een
zicht op de noden en de tekorten omtrent het alcohol –en drugthema.

1.3.2 De resultaten
Voor de verwerking van de resultaten uit de diverse bevragingen verwijzen we naar
het rapport in bijlage (zie omgevingsanalyse).
Hieronder geven we een samenvatting van de voornaamste resultaten en
bevindingen.
1.3.2.1 aandachtspunten
De verschillende bevraagden geven aan dat Mesen, net zoals de andere gemeenten
en steden, met druggebruik en misbruik te maken heeft. Sommigen schrijven dat
vooral toe aan de hogere tolerantie (de dag van vandaag) voor alcohol, tabak en
cannabis. Andere geven aan dat Mesen meer geconfronteerd wordt met problemen
i.v.m. druggebruik omwille van de specifieke ligging (grens met Frankrijk).
De grote groep is ervan overtuigd dat het middelenbeleid zich zowel op legale als op
illegale middelen dient te richten. Sommigen vragen een bijzondere aandacht voor
het alcoholgebruik en durven zelfs te stellen dat dit in Mesen een groter probleem is
in vergelijking met andere gemeenten en steden. Hiervoor worden terug 2 oorzaken
aangegeven:
3) In Mesen zijn er onvoldoende sociale weefsels / netwerken die zich niet of
buiten het café afspelen (geen jeugdbewegingen, weinig culturele
verenigingen,…). M.a.w. men moet op café gaan om iemand te zien. In
Mesen zijn er dan ook veel café’s in verhouding tot het aantal inwoners (en in
vergelijking met andere omliggende gemeenten en steden)
4) Grensproblematiek: in Vlaanderen is een cafébezoek veel goedkoper dan in
Frankrijk. M.a.w. veel Fransen komen in Mesen op cafébezoek wat soms ook
voor de nodige overlast zorgt.
Opvallend is dat weinig mensen zicht hebben op reeds bestaande initiatieven rond
middelenpreventie. Als er iets gekend is dan is het de drugmobiel.
Zowel de professionelen (bevoorrechte getuigen) als de bevolking hebben niet
onmiddellijk zicht op de verschillende hulpverleningsmogelijkheden. Wel opvallend is
dat de grote groep, indien zij met problemen omwillen van middelengebruik zou
geconfronteerd worden, zou aankloppen of doorverwijzen naar de huisarts
(eventueel ziekenhuis) maar evenzeer naar enkel lokale actoren zoals het OCMW,
ambtenaar in het stadhuis, politie, leerkracht,…. Dit laatste wijst erop dat de
bevolking veel vertrouwen stelt in de lokale actoren / structuren.
In de vraag naar noden en behoeften horen we vooral de vraag naar een evenwichtig
beleid tussen preventie en repressie, waarin zeker voldoende aandacht moet zijn
voor gepaste communicatie en informatie op maat van de doelgroep.
Verder is er een grote vraag naar het organiseren van initiatieven voor de jongeren /
volwassenen
(zinvolle
vrijetijdsinvulling:
jeugdbeweging,
wijkwerking,
ontmoetingscentrum,…). Er is tevens de vraag naar pakketten rond sociale
vaardigheden voor de lagere schoolkinderen.
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1.4 Doelstellingen
1.4.1 Algemene doelstelling
Met preventie van alcohol –en andere drugproblemen beogen we om vanuit een
gezondheids –en welzijnsperspectief de mensen deskundiger te maken in het
omgaan met genotsmiddelen en middelenmisbruik. Het deskundiger maken houdt
verschillende aspecten in:
-

Het uitgangspunt is het aanmoedigen van niet-gebruik: middelengebruik
mag nooit de norm zijn; er zijn diverse situaties en omstandigheden waarin
niet-gebruik de enige veilige en gezonde keuze is (verkeer, werk,
zwangerschap,...); ook leeftijd en andere aanwezige risicofactoren (vb
gezondheidsaspecten) zijn hier bepalend. Men moet de aandacht vestigen op
mogelijke alternatieven in de plaats van alcohol -en druggebruik.

-

Uitstellen van experimenteergedrag: hoe jonger men met verschillende
vormen van druggebruik gaat experimenteren, hoe groter de kans op later
probleemgebruik; preventie-initiatieven naar jongeren moeten ook gericht zijn
op het uitstellen van de beginleeftijd.

-

Verantwoord omgaan met gebruik: ondersteunen van bewust en
verantwoord gedrag op basis van correcte informatie en persoonlijke en
sociale vaardigheden (weerbaarheid). Verder moet er ook correcte informatie
verspreid worden over de verschillende hulpverleningsmogelijkheden

-

Vroegtijdig ingrijpen: hoe sneller problemen worden gedetecteerd, hoe
groter de kans op herstel.

-

Schade beperken: dit kan variëren van het beperken van de risico’s,
structurele interventies als maatregelen op het niveau van persoonlijk en
maatschappelijk functioneren.

Omgaan met middelengebruik houdt ook in dat de thematiek bespreekbaar is en dat
mensen genuanceerd leren denken over middelengebruik en op een deskundige
manier met dit gebruik in hun omgeving en in samenleving kunnen omgaan.

1.4.2 Werkdoelstellingen
Binnen deze algemene doelstellingen worden een 5-tal bijzondere werkdoelstellingen
weerhouden eigen aan de lokale situatie van Mesen:
- Opzetten van een blijvende structuur ter opvolging en uitvoering van het lokaal
alcohol –en drugbeleid
- Voorzien in de nodige (werk)ondersteuning voor intermediairen binnen Mesen
- Betrokkenheid van bijzondere doelgroepen verhogen
- Voorzien in de nodige informatie omtrent het alcohol –en drugthema voor de
ganse bevolking
- Mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking verkennen en
opzetten.
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1.5 Actieplan 2008-2010

1.5.1 Werkdoelstelling 1:
Opzetten van een blijvende structuur ter opvolging en uitvoering van het lokaal
alcohol –en drugbeleid
1) Organiseren van een lokale stuurgroep
2) Aanduiden van lokale aanspreekpunten ter uitvoering en opvolging van het
beleidsplan

1.5.2 Werkdoelstelling 2:
Voorzien in de nodige (werk)ondersteuning voor intermediairen binnen Mesen
1) Vorming organiseren voor de lokale aanspreekpunten omtrent het omgaan
met deze problematiek
2) Ontwikkelen van een draaiboek voor de lokale aanspreekpunten

1.5.3 Werkdoelstelling 3:
Betrokkenheid van bijzondere doelgroepen verhogen
1) Voorzien in extra bijzondere activiteiten voor 14-18 jarigen
2) Rechtstreeks benaderen van ouders en andere kwetsbare volwassenen:
informatieavond voor de ouders.

1.5.4 Werkdoelstelling 4:
Voorzien in de nodige informatie omtrent het alcohol –en drugthema voor de ganse
bevolking
1) Ontwikkelen van 2-talig infomateriaal: drugwegwijzer
2) Infocampagne opzetten in samenwerking met de horeca en de winkels
3) Implementatie pakket sociale vaardigheden in het basisonderwijs

1.5.5 Werkdoelstelling 5:
Mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking verkennen en opzetten
1) Verkenning mogelijkheid microproject met Komen-Waasten en Mesen
2) Dossieropmaak microproject
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1.6 Actiefiches binnen het actieplan 2008-2010
1.6.1 Actiefiches werkdoelstelling 1

ACTIEFICHE 1 : Organiseren van een lokale stuurgroep
Situering/probleemstelling:
Na de ontwikkeling van het beleidsplan is het de bedoeling dat het plan ook effectief
wordt uitgevoerd. Daar men binnen de Stad Mesen of zelfs binnen de regio nog niet
over professionele preventiewerkers beschikt en gewoon om voeling te blijven
houden met lokale gevoeligheden is een blijvende stuurgroep noodzakelijk.
Actie-implementatie:
De stuurgroep die werd opgericht in het kader van de ontwikkeling van dit plan krijgt
een blijvend karakter. Deze komt na de ontwikkeling minimaal 2 maal per jaar
samen om een stavaza te geven rond de eventueel afgelopen acties en de te
plannen acties.
Deze stuurgroep is samengesteld uit:
- Burgemeester / Schepen van jeugd
- Jeugd –en cultuurconsulent
- OCMW –medewerker
- Wijkagent
- Directeur lagere school
- Verantwoordelijke jeugdraad, speelpleinwerking
Partners:
Stadbestuur en OCMW
Onderwijs
Politie
ROAD
Middelen:
Werkingsmiddelen
Timing:
Opgestart in 2006 en deze heeft een blijvend karakter
Doelstellingen:
- Opvolging van het beleidsplan
- Aandacht behouden voor het alcohol en drugthema
Aandachtspunten:
Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij de stuurgroep.
Bij een aantal acties kan de stuurgroep eventueel ook tijdelijke uitgebreid worden
met een aantal deskundigen binnen een bepaalde sector of een bepaalde doelgroep
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ACTIEFICHE 2 : Aanduiden van lokale aanspreekpunten ter uitvoering en opvolging
van het beleidsplan
Situering/probleemstelling:
Aangezien men binnen de Stad Mesen en ook niet binnen de regio over
professionele preventiewerkers beschikt, is het toch noodzakelijk te voorzien in een
lokaal aanspreekpunt voor de bevolking. Mensen die vragen hebben of op zoek zijn
naar info betreffende het middelenthema moeten lokaal kunnen geholpen worden.
Actie-implementatie:
Er worden verschillende lokale aanspreekpunten kenbaar gemaakt aan de bevolking
waar men terecht kan met vragen over het middelenthema.
Deze lokale aanspreekpunten zijn:
- de jeugd –en cultuurconsulent
- OCMW-medewerker
- Wijkagent
De jeugd –en cultuurconsulent is de coördinator van al deze aanspreekpunten en
tevens ook van de verdere opvolging van dit plan
Partners:
Stadsbestuur en OCMW
Politie
Middelen:
Geen extra middelen, taak binnen de bestaande functies
Timing:
Kenbaar maken van de lokale aanspreekpunten: voorjaar 2008
Doelstellingen:
De bevolking de kans geven om op een laagdrempelige en ongedwongen manier,
hun vragen omtrent het thema bespreekbaar te maken binnen de eigen stad.
Aandachtspunten:
- Anonimiteit moet kunnen, misschien moet er nog naar een systeem gezocht
worden, waarbij de mensen ook schriftelijk hun vragen kunnen achterlaten.
- Er kan ook een mogelijkheid via email aangeboden worden.
- Alle vragen dienen disreet behandeld te worden (beroepsgeheim).
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1.6.2 Actiefiches werkdoelstelling 2
ACTIEFICHE 1 : Vorming organiseren voor de lokale aanspreekpunten omtrent het
omgaan met de middelenthematiek
Situering/probleemstelling:
Door de kleinschaligheid van de stad Mesen hebben de lokale ambtenaren veel
meer rechtstreeks contact met de bevolking. Iedereen kent iedereen. De mensen
vertellen vaak heel vertrouwelijke verhalen aan elkaar, maar ze brengen deze
verhalen evengoed aan de lokale ambtenaren. Hoe ga je als ambtenaar of als lokaal
aanspreekpunt om met al deze informatie (en dan in het bijzonder met info over
druggebruik / misbruik)? Hoe spreek ik de mensen aan over het middelenthema?
Hoever kan en mag je meegaan in het verhaal van de mensen? Enz. Kortom heel
wat vragen waar we niet onmiddellijk een pasklaar antwoord op hebben.
Actie-implementatie:
Er wordt een plaatselijke vorming georganiseerd voor de lokale aanspreekpunten
(OCMW, jeugdconsulent, schooldirecteur, wijkagent). Deze vorming wordt begeleid
door eventueel straathoekwerkers, politie en preventiewerkers.
Partners:
Stadsbestuur
OCMW
school
Politie
CGG
Middelen:
Vormingsmiddelen binnen het OCMW
Timing:
juni 2008
Doelstellingen:
Lokale aanspreekpunten handvatten aanreiken in het omgaan met het alcohol –en
drugthema.
Aandachtspunten:
De vorming moet gebaseerd worden op concrete, herkenbare situaties. Het moet
vooral een praktische vorming worden. Deze zou eigenlijk de aanzet moeten vormen
voor de ontwikkeling van een draaiboek. Het is eveneens handig dat er een folow-up
moment wordt voorzien zodat de deelnemers casussen kunnen uitwisselen en
eventueel elkaar kunnen helpen / ondersteunen bij de uitwerking of begeleiding van
die concrete casus.
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ACTIEFICHE 2 : Ontwikkelen van een draaiboek voor de lokale aanspreekpunten
Situering/probleemstelling:
De bevolking klopt vaak met héél vertrouwelijke en persoonlijke problemen aan bij de
lokale ambtenaren. Vaak verwacht men dan ook een pasklaar antwoord op al hun
vragen en problemen. Toch is dat niet altijd eenvoudig te geven. Ook niet alle lokale
aanspreekpunten beschikken over dezelfde informatie of zijn op de hoogte van de
verschillende mogelijkheden.
Actie-implementatie:
Ontwikkelen / uitwerken van een stappenplan (draaiboek) in het omgaan met alcohol
–en/of drugproblemen.
Partners:
Stadsbestuur
OCMW
Politie
CGG / Hulpverlening
Middelen:
Werkingsmiddelen
Timing:
Opmaak vanaf najaar 2008. Definitieve opmaak voorjaar 2009
Doelstellingen:
Lokale aanspreekpunten weten hoe ze moeten reageren / handelen indien ze
aangesproken worden in verband met alcohol –en/of drugproblemen.
Aandachtspunten:
Er moet ook gezocht worden naar Franstalige hulpverlening.
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1.6.3 Actiefiches werkdoelstelling 3
ACTIEFICHE 1 : Voorzien in extra activiteiten voor 14-18 jarigen
Situering/probleemstelling:
Heel wat jongeren binnen Mesen hangen vaak doelloos rond op het marktplein of
aan het bushokje. Mesen zelf heeft geen jeugdverenigingsleven. Indien er
medewerking gevraagd wordt van de jongeren, stelt met vast dat ze weinig
verantwoordelijkheid willen opnemen. M.a.w. het is soms moeilijk om ze te
betrekken. Vanuit preventief oogpunt (je houdt ze weg van de straat en hun vrije tijd
wordt zinvol ingevuld) is het noodzakelijk om toch te voorzien in een specifiek
aanbod voor jongeren.
Actie-implementatie:
Op basis van een aantal verkennende gesprekken met mogelijke ondersteunende
partners worden een aantal concrete acties weerhouden die dan samen met de
jongeren zelf worden uitgewerkt. Mogelijke partners:
- LEO (project leerjongeren Ieper. Er wordt onderzocht of er eventueel een
uitwisseling mogelijk is met het Ieperse project.
- Arktos: verkennende gesprek rond projectvoorwaarden (uitwerken van zinvolle
vrijetijdsprojecten van en door jongeren) en financiële voorwaarden.
- Uit de Marge: verkennend gesprek rond voorwaarden (uitwerken
toegankelijkheidsstrategie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren)
- De Lijn: belangrijk is ook dat er voorzien wordt in een ontmoetingsruimte voor de
jongeren. Een mogelijk alternatief is een oude bus van De Lijn die volledig zelf wordt
ingericht door de jongeren. Hiervoor is een verkennend gesprek met De Lijn
noodzakelijk.
Partners:
Stadsbestuur (jeugdconsulent), Jeugdraad
LEO (leerjongeren Ieper)
Uit de marge
Arktos
De Lijn (mogelijkheid gebruik bus als ontmoetingsplaats)
Middelen:
Middelen worden voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan
Timing:
In de loop van 2008 worden verkennende gesprekken georganiseerd met de
verschillende mogelijke partners.
2009: organisatie concrete actie(s)
Doelstellingen:
Voorzien in een zinvolle vrijetijdsinvulling voor jongeren.
Jongeren betrekken bij lokale activiteiten.
Aandachtspunten:
Er moeten initiatieven , activiteiten uitgewerkt worden op maat van de jongeren
(m.a.w. ze moeten zelf inspraak hebben in de invulling van deze activiteiten).
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ACTIEFICHE 2 : Rechtstreeks benaderen van ouders en andere kwetsbare
volwassenen: informatieavond voor de ouders.
Situering/probleemstelling:
Ouders zijn vragende partij naar meer informatie omtrent de drugthematiek. Het
vormingsaanbod dat zich naar ouders richt is eerdere beperkt. Er zijn blijkbaar
weinig organisaties die sprekers kunnen aanreiken voor ouderavonden.
Actie-implementatie:
Organiseren van een informatieavond is samenwerking met de school en de
verschillende verenigingen actief op Mesen. Hiervoor zal in eerste instantie een
overleg gepland worden met de verschillende verenigingen en met de school.
Op dit overleg bekijken we wat we gedurende deze avond zullen brengen en welke
organisatie we hiervoor moeten aanspreken (politie, hulpverlening,…)
Partners:
Stadsbestuur
School
Verenigingen
Politie
Middelen:
Werkingsmiddelen
Timing:
Najaar 2009
Doelstellingen:
Kwaliteitsvol vormingsaanbod voor ouders uitwerken en organiseren
Ouders op een eenvoudige en eenduidige manier inlichten omtrent het drugthema
Aandachtspunten:
De ouderavond kan eventueel ook 2 maal (of 3 maal) georganiseerd worden, zodat
er telkens met een kleinere groep ouders kan gewerkt worden.
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1.6.4 Actiefiches werkdoelstelling 4
ACTIEFICHE 1 : Ontwikkelen van twee -talig infomateriaal (drugwegwijzer)
Situering/probleemstelling:
Zowel de ruime bevolking als professionele actoren geven aan onvoldoende hun weg
te kennen binnen het druglandschap. Alhoewel de mensen met diverse vragen en
problemen zich vrij snel en gemakkelijk tot de lokale ambtenaren richten in Mesen,
lijkt het toch handig hen onmiddellijk de juiste weg te wijzen omtrent dit thema. Op
die manier kan vermeden worden dat mensen verschillende keren hun verhaal
moeten brengen bij diverse personen / diensten.
Actie-implementatie:
Het uitwerken van een twee -talige drugwegwijzer die van toepassing is voor de
algemene bevolking, maar die evengoed kan geraadpleegd worden door
professionele instanties. Aan de hand van ‘Frequently Asked Questions’ wordt men
wegwijs gemaakt doorheen het lokale (regionale) druglandschap (cfr. Drugwegwijzer
Ieper). De drugwegwijzer wordt opgedeeld in 4 grote blokken: informatieve vragen,
algemene vragen, behandeling en juridische vragen. Telkens komen een aantal
voorbeelden van mogelijke vragen aan bod en aan de hand van die vragen worden
de diensten voorgesteld waar je daarvoor terecht kan. Per dienst wordt een korte
uitleg gegeven en worden de praktische gegevens vermeld zoals adres,
telefoonnummer, e-mail en eventueel een website.
Tevens kan men de drugwegwijzer ook terugvinden op de website van stad.
Partners:
Stadsbestuur
OCMW
RWR Ieper (ROAD)
Middelen:
Drukkosten
Werkingsmiddelen: voor de verspreiding aan de algemene bevolking
Timing:
Opmaak drugwegwijzer: 2009
Verspreiding: voorjaar 2009
Doelstellingen:
De bevolking en de professionelen worden wegwijs gemaakt doorheen de
verschillende diensten actief rond het middelenthema.
Aandachtspunten:
- De drugwegwijzer wordt niet alleen verspreid via een huis aan huis bedeling, het is ook de
bedoeling dat er vaste verdeelpunten komen waar de drugwegwijzer altijd ter beschikking zal
liggen (vb OCMW, Bib, jeugddienst, horeca,…)
- Zeker ook aandacht hebben voor tabak en medicatie binnen de drugwegwijzer.
- Zowel Nederlandstalige als Franstalige (Franse) diensten worden opgenomen
- Regelmatige update van de contactgegevens van de opgegeven diensten;
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ACTIEFICHE 2 : Infocampagne opzetten in samenwerking met de horeca en de
winkels
Situering/probleemstelling:
Uit de analyse bleek dat er in Mesen weinig sociale weefsels / netwerken zijn die zich
niet of buiten het café afspelen (geen jeugdbewegingen, weinig culturele
verenigingen,…). M.a.w. men moet op café gaan om iemand te zien. In Mesen zijn
er dan ook veel café’s in verhouding tot het aantal inwoners (en in vergelijking met
andere omliggende gemeenten en steden). De sociale functie van de horeca mag
dus zeker niet onderschat worden, dus kan het ook zinvol zijn om de lokale horeca
als partners te betrekken binnen dit beleidsplan. Zij kunnen zeker een
sensibiliserende taak opnemen betreffende het middelenthema. Daarnaast heeft de
horeca-uitbater een niet te onderschatten rol (zij zijn vaak het luisterende oor van de
mensen, moeten soms optreden bij overmatige alcoholgebruik,…). M.a.w. zij kunnen
een zekere sociale controle uitoefenen binnen het middelenthema. Hetzelfde geldt
voor de uitbaters van buurtwinkels.
Actie-implementatie:
Via een overlegvergadering met de lokale horeca en buurtwinkels wordt gezocht
naar mogelijkheden om samen een sensibiliseringscampagne uit te werken rond het
alcoholthema (vb kenbaar maken van lokale aanspreekpunten rond het thema,
verspreiden van de drugwegwijzer, affichecampagne, campagne via bierviltjes, …).
Partners:
Plaatselijke horeca
Buurtwinkels
Stadsbestuur
Middelen:
Werkingsmiddelen
Er kunnen eventueel extra financiële middelen gevonden worden via een
microproject (zie actiefiche 1 en 2 onder werkdoelstelling 5)
Timing:
Overlegvergadering voorjaar 2009
Uitwerking campagne najaar 2009
Doelstellingen:
Sensibiliseren van de bevolking rond (hun) alcoholgebruik.
Rechtstreeks benaderen van kwetsbare volwassenen (risicogroepen)
Aandachtspunten:
Twee -talige campagne
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ACTIEFICHE 3 : Implementatie pakket sociale vaardigheden in het basisonderwijs
Situering/probleemstelling:
We gaan ervan uit dat men reeds op jonge leeftijd dient te starten met preventie (om
de beginleeftijd van druggebruik uit te stellen), en dus is het zeker opportuun werk te
maken van preventie in de lagere school. Toch is het niet correct te stellen dat men
binnen de lagere school reeds middelenspecifieke pakketten hoeft aan te bieden om
kinderen te wapenen tegen de gevaren van druggebruik. Uit onderzoek lijkt het
aanleren van sociale vaardigheden het meeste aangewezen en efficiënte programma
om lagere schoolkinderen weerbaar te maken voor het drugthema.
2 jaar terug werden er vanuit de drugmobiel verschillende preventiepakketten
voorgesteld binnen de basisschool. De school kon toen eventueel een pakket
uitkiezen waarmee ze aan de slag zou willen gaan binnen haar klassen.
De
effectieve implementatie van dergelijk pakket in de klassen is niet evident. Daarom
wenst de basisschool een beroep te doen op verder ondersteuning en begeleiding
van drugmobiel om een pakket rond sociale vaardigheden effectief te implementeren
binnen de verschillende klassen.
Actie-implementatie:
Via een samenwerkingsovereenkomst met de drugmobiel krijgt de basisschool een
begeleiding op maat voor de effectieve invoering van het gekozen pakket.
Partners:
Drugmobiel
Basisschool
Stadsbesttu
Middelen:
Voorzien op de begroting van 2008 (sleutelfinanciëring)
Timing:
Schooljaar 2007-2008
Doelstellingen:
Aanleren van sociale vaardigheden aan lagere schoolkinderen
Aandachtspunten:
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1.6.5 Actiefiches werkdoelstelling 5
ACTIEFICHE 1 : Verkenning mogelijkheid microproject met Komen-Waasten en
Mesen
Situering/probleemstelling:
De bijzondere ligging van Mesen (tegen de grens met Henegouwen en dicht tegen
de grens met Frankrijk), zorgt ervoor de Franstalige Belgen en Fransen vlot hun weg
vinden naar Mesen en dat ook Mesenaren vlot hun weg vinden naar Wallonië en / of
Frankrijk. De middelenthematiek (problematiek) stopt echter niet aan de grenzen,
binnen de verschillende deelgebieden wordt men dus geconfronteerd met
middelengerelateerde overlast veroorzaakt door eigen bewoners en/of bezoekers
van over de grens. Een grensoverschrijdends samenwerking (met Wallonië en/of
Frankrijk) rond de middelenthematiek is hier in Mesen dus zeker op zijn plaats.
Het Fonds voor “Microprojecten” is een initiatief binnen de grensoverschrijdende
samenwerking tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Dit Fonds is opgericht om
steun te geven aan projecten die voornamelijk de toenadering tussen de bevolking
aan weerszijden van de grens tot doel hebben. Het is in eerste instantie bedoeld
voor kleinere organisaties waarvan de financiële middelen vaak te beperkt zijn om
grootschalige projecten te financieren maar waarvan de wens om
grensoverschrijdend samen te werken daarom niet minder reëel is. Acties die
passen binnen het “stimuleren van grensoverschrijdende zorgverlening en
samenwerking in de welzijnssector” komen zeker in aanmerking voor een
microproject.
Actie-implementatie:
Via verkennende gesprekken met het OCMW van Komen-Waasten en / of sociale
voorzieningen in Armentieres wordt gezocht naar de meest interessante partner om
een grensoverschrijdende project mee uit te werken.
Daarnaast wordt verder onderzocht welke vorm dit project moet hebben
(sensibilisering, hulpverlening,…) om als microproject te kunnen gelden.
Partners:
OCMW Mesen
OCMW Komen-Waasten
Armentieres
Middelen:
Werkingsmiddelen
Timing:
Najaar 2008
Doelstellingen:
Uitklaring samenwerkingsbereidheid –en mogelijkheden met andere diensten
Aandachtspunten:
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ACTIEFICHE 2 : Dossieropmaak microproject
Situering/probleemstelling:
De bijzondere ligging van Mesen (tegen de grens met Henegouwen en dicht tegen
de grens met Frankrijk), zorgt ervoor de Franstalige Belgen en Fransen vlot hun weg
vinden naar Mesen en dat ook Mesenaren vlot hun weg vinden naar Wallonië en / of
Frankrijk. De middelenthematiek (problematiek) stopt echter niet aan de grenzen,
binnen de verschillende deelgebieden wordt men dus geconfronteerd met
middelengerelateerde overlast veroorzaakt door eigen bewoners en/of bezoekers
van over de grens. Een grensoverschrijdends samenwerking (met Wallonië en/of
Frankrijk) rond de middelenthematiek is hier in Mesen dus zeker op zijn plaats.
Actie-implementatie:
Na de verkennende gesprekken met de mogelijke partners wordt een dossier
opgemaakt en ingediend.
Partners:
OCMW Mesen
OCMW Komen-Waasten en/of Armentires
Middelen:
projectsubsidie
Timing:
2009
Doelstellingen:
Ontwikkelen van
middelenthema

een

grensoverschrijdende

samenwerking

betreffende

het

Aandachtspunten:
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2.ouderenbeleid
2.1 Situatie
In Mesen is er voorlopig geen ouderenbeleid. Nochtans vormen de ouderen in de
Stad Mesen een aanzienlijk deel van de bevolking.
30,50% van de Mesense bevolking is méér dan 55 jaar.
Uit de bevraging van de bevolking komen we te weten dat mensen niet voldoende
weten waarvoor ze kunnen aankloppen bij de sociale dienst.
Vanuit de sociale dienst zouden we graag een actiever beleid voeren naar de
ouderen toe.
2.2 Acties
2.2.1. Actie 1: Woningen
Er wordt vanuit het O.C.M.W. Mesen onderzoek gevoerd voor het plaatsen voor een
zestal woningen voor ouderen en kansarmen. Deze zullen gebouwd worden in het
centrum van de stad, naast het ontmoetingscentrum en de Sint-Niklaaskerk.
Met deze aangepaste woningen zouden we graag de ouderen een geschikte woning
aanbieden in het centrum van Mesen.

2.2.2 Actie 2:
Het uitwerken van een duidelijk infopunt voor ouderen in de stad Mesen.
We opteren ervoor dat de sociale dienst deze rol op zich neemt. Wegens het feit dat
de sociale dienst nu al de pensioen- en invaliditeitsaanvragen doet.
Het moet ook duidelijk zijn naar ouderen toe dat ze altijd langs kunnen komen bij de
sociale dienst met hun vragen.
We zullen vanuit de sociale dienst werken met enkele aandachtspunten:
Pensioenen
Bij het sociaal huis kunnen ouderen terecht met al hun vragen omtrent pensioen,
zowel belgisch als frans pensioen. Hier kunnen ze ook terecht voor hun aanvraag
pensioen. De aanvraag moet ten vroegste één jaar voor de gekozen datum van
pensionering worden gedaan.
De normale leeftijd voor een rustpensioen voor mannen bedraagt 65 jaar en 64 jaar
voor vrouwen. De werknemers die een loopbaan van minimum 35 jaren
bewijzen kunnen reeds ten vroegste de maand volgend op hun 60ste verjaardag met
pensioen gaan. Dit recht op vervroegd pensioen geldt niet voor
bruggepensioneerden. Mensen die voor een brugpensioen komen informeren
worden door het sociaal huis doorverwezen.
Voor mijnwerkers, zeelieden, zeevissers en luchtvaartpersoneel gelden lagere
pensioenleeftijden.
Bovendien kan het rustpensioen slechts worden toegekend indien men in België
verblijft, ophoudt met werken (met uitzondering van toegelaten beroepsactiviteit) en
afziet van werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsvergoedingen.
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Informatie over overlevingspensioenen heeft het infopunt ook. Een
overlevingspensioen moet niet worden aangevraagd indien de overleden
echtgeno(o)t(e) reeds een rustpensioen ontving of een pensioenaanvraag heeft
ingediend. In dit geval dient best een uittreksel van de overlijdensakte naar de
Rijksdienst voor Pensioenen gestuurd te worden binnen de twaalf maanden na het
overlijden.
Ook voor het IGO mogen mensen langskomen bij het sociaal huis. De
inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering om hulp te bieden aan
bejaarde personen die over onvoldoende inkomen beschikken.
Het infopunt zal de juiste informatie verspreiden en ook doorverwijzen naar
gespecialiseerde diensten.

Invaliditeit
Bij het sociaal huis kunnen ouderen terecht met al hun vragen omtrent invaliditeit en
de sociale voordelen die hieraan verbonden zijn.
Zo kunnen ouderen hier onder meer terecht voor:
- THAB
- aanvraag sociale tarieven.
De THAB is een financiële tegemoetkoming voor ouderen (vijfenzestigplussers) met
een verminderde graad van zelfredzaamheid. Deze THAB wil de oudere vergoeden
voor de meerkosten die hij/zij maakt omdat hij/zij eenvoudige, dagelijkse handelingen
(koken, zich wassen, boodschappen doen, zich verplaatsen, de woning
onderhouden…) niet meer alleen aankan.
Personenalarmsysteem
Het personenalarmsysteem is ideaal voor mensen die zich thuis niet meer veilig
voelen of die niet meer gedurende lange tijd alleen kunnen blijven. Dit toestel geeft
aan de bejaarde een veiligheidsgevoel. Hierdoor kan men langere tijd zelfstandig
leven in het vertrouwde milieu.
Indien plots iets voorvalt waardoor men niet meer in de mogelijkheid verkeert
anderen te verwittigen, kan door een eenvoudige druk op de knop iemand verwittigd
worden. Daarna wordt de hulpbehoevende in verbinding gesteld met de centrale die
24 uur op 24 uur bemand is. De centrale verwittigt de personen die opgegeven zijn
om in noodsituaties langs te komen. Indien de eerste persoon niet bereikbaar is,
verwittigt de centrale automatisch de tweede persoon, daarna de derde, enz...
Het infopunt is de geschikte plaats voor de ouderen om dit aan te vragen aan hun
ziekenfonds en om na te gaan of de betrokken oudere recht heeft op de provinciale
premie.
Er wordt overwogen om zelf Personenalarmsystemen ter beschikking te stellen..
Preventiebeleid
Vanuit de sociale dienst zal er een preventiebeleid worden uitgewerktValpreventie
(logo) Er gebeurt veel aan het voorkomen van gezondheidsproblemen bij ouderen,
maar niet goed genoeg. Zo is onvoldoende bekend of de activiteiten wel effect
hebben. Ook moet er meer samenhang komen in wat er gebeurt.
Vanuit de sociale dienst willen we hieraan werken.
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We zouden graag een (val)preventiebeleid uitwerken. Dit zouden we doen in
samenwerking met LOGO via het project “BOEBS - Blijf op eigen benen staan”
Ongeveer 33% van de thuiswonende senioren valt minstens 1 keer per jaar. De helft
van de 80-plussers valt zelfs jaarlijks. 20% van de valpartijen hebben ernstige letsels
tot gevolg. Nochtans zijn tal van valpartijen te voorkomen. Het project " Blijf op Eigen
Benen staan" wil meehelpen om valpartijen te voorkomen
"Blijf op eigen benen staan" of kortweg BOEBS is een community project gericht op
het verminderen van valincidenten bij thuiswonende 65-plussers.
Doorverwijsfunctie Fonds voor woningaanpassing
Sociaal huis wil de ouderen wegwijs maken in het kluwen van premies en
reglementering hieromtrent.
Als u uw woning moet aanpassen om ze voor uzelf of voor een inwonende oudere of
persoon met een handicap gebruiksvriendelijker te maken, dan kan u onder
bepaalde voorwaarden hiervoor een aanpassingspremie krijgen.
Mobiliteit
Mobiliteit is voor ouderen een voorwaarde tot kwaliteitsvol leven. Vervoersautonomie
nastreven bij ouderen is een belangrijke taak voor de (lokale) overheid.
Vanuit de stad Mesen bestaat er geen vervoersdienst.
Het infopunt zou graag zijn taak opnemen om ouderen te informeren over de
bestaande vervoersdiensten en via het infopunt kunnen de minder mobiele ouderen
dan de gepaste vervoersdienst reserveren.
Warme maaltijden
Het sociaal huis zou graag de bedeling van warme maaltijden beter omkaderen in
Mesen.
Nu krijgen sommige ouderen via de private sector al warme maaltijden thuis
geleverd. Vanuit het sociaal huis kunnen deze worden besteld.
Voor de toekomst worden er meerdere opties onderzocht.
Een van de opties is het aanbieden van warme maaltijden in het
ontmoetingscentrum, dit wordt gekoppeld aan het bouwen van de woningen voor
kansarmen en ouderen die er net naast zullen worden gebouwd. We zijn van mening
dat er op deze wijze een betere cohesie zal zijn tussen de ouderen.
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Palliatieve zorgen
De palliatieve zorg is erg belangrijk . Het sociaal huis werkt hiervoor samen met VZW
palliatieve zorgen Westhoek-Oostende.
Hier volgen kort een aantal principes van palliatieve zorg:
1. respect voor het leven
2. de dood wordt noch versneld, noch uitgesteld
3. pijn en andere symptomen die het gevolg zijn van de ziekte en/of de
behandeling worden onder controle gehouden
4. de psychische en spirituele noden van de patiënt en de familie worden
ondersteund
5. de palliatieve patiënt heeft recht op actief leven tot aan de dood
6. de familie van de patiënt heeft recht op ondersteuning, ook na het overlijden
van hun familielid
Het infopunt werkt dus als doorverwijsfunctie en de stad Mesen ondersteunt de
vzw netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende met een jaarlijkse financiële
bijdrage ter waarde van 0,10 euro per inwoner.

2.2.3. Actie 3: Infomoment senioren
Vanuit de sociale dienst zal er een infomoment worden georganiseerd voor de
ouderen van Mesen. Dit zullen we koppelen aan het infomoment dat er
georganiseerd zal worden voor de woningen de zullen gebouwd worden.
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3. Bekendmaking O.CM.W. Mesen en dienst welzijn
3.1 Situatie
Uit de bevraging van de bevolking van de bevolking bemerkten we dat de mensen de
werking en de bereikbaarheid van het O.C.M.W. niet zo goed kenden.
Vanuit enkele werkvergaderingen met de werkgroep hebben we beslist verder te
werken met enkele acties.

3.2 acties
Actie 1:
- Op de briefwisseling zouden we de benaming OCMW Mesen laten vallen,
deze benaming zouden vervangen door logo en benaming Sociaal huis
Mesen. Dit omdat de benaming O.C.M.W. Mesen voor sommige mensen een
negatieve connotatie heeft.
Actie 2:
- Het opstellen van een interne sociale kaart. Een interne informatiebundel
waarop staat bij wie je juist moet zijn voor welke zaken en voor het
aanvragen van premies enzovoort.
Actie 3:
- We zullen een brochure opstellen vanuit stad Mesen waarin de openingsuren
duidelijk vermeld worden en waarin de dienstverlening staat
Actie 3:
- Het opstellen van een pagina op de nieuwe website van stad Mesen waar er
wordt verwezen naar de dienstverlening, openingsuren en contactgegevens.
Actie 4:
- Het beschikbaar stellen van downloadbare formulieren op de website.
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4. Lokaal kinderopvangbeleid
4.1 Situatie
In Mesen is het lokaal Kinderopvangbeleid nog een onbeschreven blad. Vanuit de
stad zijn er geen initiatieven op vlak van kinderopvang.

4.2 Overleg kinderopvang
Vanuit het sociaal huis zal een lokaal kinderopvangoverleg worden opgestart met alle
actoren die werkzaam zijn op het grondgebied. Vanuit dit overleg willen we streven
naar een goede samenwerking op het vlak van kinderopvang te Mesen.
4.3 stedelijk kinderopvang
Stad Mesen is aan het kijken om een stedelijke kinderopvang uit te werken.
Dit vergt wel de nodige tijd. Er wordt gezocht naar een gepaste locatie voor de
kinderopvang. Een realistische en haalbare optie is de in de bibliotheek te Mesen. De
bibliotheek zal normaalgezien verhuizen naar het nieuwe cultuurhuis van Mesen.
De bibliotheek zal hierdoor leeg komen te staan en in het kader van het woonproject
zou het stadsbestuur hier de kinderopvang plaatsen.
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5. Sociaal Huis
5.1 SITUERING

Mesen is een heel kleine gemeente. Voor de invulling van het concept ‘sociaal huis’
hebben we gediscussieerd met onze werkgroep.
De werkgroep gebruikte de gegevens uit het enquête van de bevolking en werkte
een interne analyse uit.
Het sociaal huis is een middel om te komen tot een meer toegankelijke sociale
dienst- en hulpverlening.
Er werd besloten om alles in verband met sociale zaken te laten uitvoeren door 1
persoon, namelijk de maatschappelijk werker van het O.C.M.W. Zodanig is het voor
de bewoners heel erg duidelijk bij wie ze moeten zijn in verband met sociale zaken.

5.2. LOKETFUNCTIE
Vanuit de werkgroep werd geopteerd voor 1 fysiek loket. Alle stadsdiensten
uitgezonderd de bibliotheek werken vanonder hetzelfde dak. Er werd gekozen om
het loket voor het sociaal huis op de benedenverdieping van het stadshuis te
plaatsen. Op dezelfde verdieping vind je ook het loket terug van de politie, dienst
bevolking, dienst stedebouw en het bureau van de stadssecretaris.
Dit maakt het voor de cliënten heel erg gemakkelijk. Eens ze in het stadhuis zijn kan
bijna alles vanuit het zelfde loket worden geregeld.
We kozen ervoor ook om met 1 emailadres te werken voor sociale zaken, namelijk
ocmw@mesen.be.
Er wordt gestreefd om op de website van de stad Mesen, die wordt vernieuwd te
werken met downloadbare formulieren.
De werkgroep werkte ook een taakomschrijving uit voor de loketfunctie.
Deze bestaat uit:
- onthaal
- informatieverstrekking
- vraagverheldering
- (begeleiding bij) toegang tot sociale dienstverlening
- Doorverwijzing naar bevoegde diensten indien de maatschappelijk
werker van mening is dat onze sociale dienst voor de probleemstelling
niet bevoegd of geschikt is.
- Een geschikte oplossing zoeken voor de probleemstelling van de
cliënten.
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Hoofdstuk V : Meerjarenplan
1. 2008
Voorjaar 2008:
- Het uitwerken van de nieuwe website van de stad Mesen.
De pagina over de sociale dienst moet de nodige uitleg omtrent de sociale
dienst verschaffen aan de inwoners van Mesen.
- De bekendmaking van de lokale aanspreekpunten in het kader van het
middelenbeleid.
- Verkenning mogelijkheid micro-project met Komen.
- Het ondersteunen van de VZW netwwerk palliatieve zorg
Westhoek-Oostende met een jaarlijkse steun vanaf heden van 0,10 euro
per inwoner

Najaar 2008
- Vorming organiseren voor de lokale aanspreekpunten omtrent het
omgaan met drugsproblematiek.
- Het beschikbaar stellen van downloadbare formulieren op de website van
stad Mesen.
- Sociaal huis van kracht
- Het opstarten van het lokaal kinderopvangoverleg.

2. 2009
Voorjaar 2009:
- Ontwikkelen van een draaiboek voor de lokale aanspreekpunten in het
kader van het middelenbeleid.
- Voorzien in extra bijzondere activiteiten voor 14-18 jarigen in het kader
van middelenbeleid.
- Ouderavond organiseren in samenwerking met de drugmobiel
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Najaar 2009:
- Rechtstreeks benaderen van kwetsbare volwassenen.
- Het opstellen en verdelen onder de bevolking van een brochure over
de sociale dienst.

3. 2010
Voorjaar 2010:
- Ontwikkelen van een tweetalige drugswijzer.
- Infocampagne opzetten in samenwerking met de horeca en de winkels
- Kijken voor opstart stedelijke kinderopvang.
Najaar 2010:

- Evaluatiemoment van de werkgroep sociaal beleid. Evalueren van wat er is
verwezenlijkt en op basis van het lokaal beleidsplan enkele werkpunten
vastleggen voor de komende jaren.
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Hoofdstuk VI : De afstemming op andere plannen
Mesen is een kleine organisatie, wekelijks vindt de stafvergadering plaats tussen het
stadspersoneel en het schepencollege en de Voorzitter van het O.C.M.W. Mesen.
Hier worden allerlei zaken besproken en komen alle beleidsplannen aan bod.
Hierdoor wordt de synergie tussen de beleidsplannen gewaarborgd.
In het kader van de planlastverlaging werden een aantal beleidsplannen
geïntegreerd in het Lokaal Sociaal Beleidsplan.
Het beleidsplan kinderopvang, het seniorenbeleidsplan 2008-2013 en het lokaal
alcohol- en drugsbeleidsplan maken integraal deel uit van dit plan.
Daarnaast is het Lokaal Sociaal Beleidsplan afgestemd op een aantal lopende
beleidsplannen, het Algemeen Beleidsplan 2007 - 2012, het Jeugdwerkbeleidsplan
2008-2010, het Cultuurbeleidsplan 2007-2013, het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan en het Meerjarenplan OCMW 2008-2010.
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