gepost
2020, Jaar van de Zorg
Als het aan het gemeentebestuur van Malle ligt, wordt 2020 het Jaar van de
Zorg. Daarom zet het alle facetten van zorg in de kijker onder het thema
‘Want zorg verbindt…’. Inwoners kunnen vanaf maart eigen zorgprojecten
indienen, zodat ze een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen. Het gemeentebestuur gaat dit jaar op bezoek in de verschillende Malse zorgcentra
en zal alle activiteiten die met zorg te maken hebben organiseren. Dit geldt
ook voor het feest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het sociaal huis, het dienstencentrum De Ring en woon-zorgcentrum Ter Bleeke.
Het Huis van het Kind wordt dan weer vijf jaar oud. Het gemeentebestuur
hoopt dat inwoners zich dankzij zorginstellingen of allerlei zorginitiatieven
goed kunnen voelen in Malle.

Met de nieuwe identiteitskaart neemt
België een voortrekkersrol op zich.
We hebben in elk geval alle gegevens
die betrekking hebben op de privacy
gerespecteerd. Het is heel duidelijk
dat niet iedereen toegang heeft tot de
gegevens die op die kaart staan. Het
gaat om de dienst burgerlijke stand en
de politiediensten. Het is ook aan de
houder van de kaart om te kijken welke
transacties hij ermee doet.
Minister van Binnenlandse Zaken en
Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) over de
eID met vingerafdrukken – De Morgen
15/1
Vertrouw de overheid voor geen meter.
Jean-Marie Dedecker (LDD), burgemeester
van Middelkerke – Het Laatste Nieuws
14/1
En maar klagen over te hoge belastingen.
We stellen ons te weinig de vraag hoe
ons leven en onze portemonnee er aan
het eind van de maand zouden uitzien
zonder de overheidssector. Laten we niet
de illusie koesteren dat allesgoedkoper
en efficiënter zou zijn als alles door de
private sector werd georganiseerd. Kijk
maar eens naar de kosten van onderwijs
of gezondheidszorg in landen waar die
privaat worden aangeboden.
Hoogleraar sociologie Ive Marx
(UAntwerpen) - De Standaard online 14/1
Hoe communiceer je het #meerjarenplan? Een gouden formule is er niet,
maar hoe @dendermonde het aanpakt,
daarvan zijn we fan! #kortom https://
bit.ly/369xG4j
@Kortom Twitter 8/1
Uit de cijfers van @ABB_Vlaanderen
blijkt dat de lokale besturen de
komende jaren meer dan 2 miljard euro
extra investeren dankzij de financiële
impuls van de #Vlareg. Goed nieuws
voor de burger, de lokale ondernemer en
de economie. #investeren #werkenaanoplossingen
@BartSomers Viceminister-president
van de Vlaamse Regering en minister
Samenleven en Binnenlands Bestuur Twitter 14/01
We beseffen dat de bedragen hoog zijn.
Maar een camera is razend efficiënt in
het afdwingen van veilig verkeer. Hoe
minder overtredingen, hoe beter.
De Leuvense schepen van Mobiliteit David
Dessers (Groen). Vlaamse gemeenten
zien hun inkomsten uit GAS-boetes
stijgen door slimme camera’s die
verkeersinbreuken vastleggen – Het
Nieuwsblad 21/1
Waarom lintbebouwing en ruimtelijke
versnippering in Vlaanderen u véél geld
kosten. Slecht openbaar vervoer en
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