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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Woonzorgcentra 

lndiener(s) 
Anneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting 
De befaamde voedingsdriehoek die door de overheid gebruikt werd om gezonde voeding mee te 
promoten en die gebruikt werd door diëtisten werd een aantal jaren geleden aangepast. Worden 
de aanbevelingen van de overheid gebruikt om de kwaliteit van het voedsel dat onze mensen in 
de woonzorgcentra voorgeschoteld ~rijgen te bewaken? Zo ja, kan u mij een voorbeeld 
bezorgen hoe dat juist in zijn werk gaat? Zo niet, wat is daar de reden van? 
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Sint-Niklaas

Esth e r- Lyn n e U ytte n d a e le

b estu u rs o d m i n i st rati e

03 778 30 76

esth e r- Iy4 n e.u ytte n do e le @ s i nt - n i k la o s. b e

03-11-2020

Anneke Luyckx

Leestraat 3L

91L2 Sinaai

uw kenmerk

Kathy David
algemeen directeur wd

ons kenmerk
BEA/0700/64

bijlagen

schrifteLijke vraag met betrekking tot woonzorgcentra

Geacht raadsLid

De diëtistenwerking binnen de woonzorgcentra is geënt op de meest recente aanbeveLingen
van de overheid, dus in dit gevaL de gewijzigde voedingsdriehoek.

ln de adviezen die de diëtisten formuLeren naar de keuken toe, tijdens een tweewekel.ijks
overteg, zitten de principes van de vernieuwde voedingsdriehoek vervat. Met de inachtneming
van de nieuwe aanbevelingen werd het voedingsaanbod en de menusamenstell.ing gewijzigd. Er
werden onder andere nieuwe producten in het aanbod opgenomen (bv. humus, [inzen,
volkorenpasta...).

Hopende u hiermee voldoende gei'nformeerd te hebben.

Hoogachtend

Namens het co[ege van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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