OPEN FORUM SENIORENRAAD 08/07/2020
VERSLAG
Aanwezig/Verontschuldigd:
Naam
Charleer Roland
Coppin Chris
De Rudder Danny
Decoster Lucien
Dekerk Rita
Demaerschalk Luc
Galand Frederic
Maerten Mieke
Marchand Gilberte
Meyskens Nora
Mommaerts Lisette
Nieuwborg Lutgarde
Nys Lieve
Olislaeger Eddy
Pinte Chris(tiane)
Salimans Mia
Simon Christa
Singulé Claudine
Vanden Wouwer Freddy
Vandenput Alain
Vos Stephan
Witte Paula

Forum - Kern
Forum
Forum
Forum - Kern
Forum - Kern
Forum - Kern
Forum
Forum

Forum

aanwezig
verontschuldigd
aanwezig
verontschuldigd
verontschuldigd
verontschuldigd
verontschuldigd

Van Roey Lore
Vanderlinden Annelies
De Rudder Marijke

welzijn - OCMW
schepen
Vrije Tijd - secretaris

aanwezig
aanwezig
aanwezig

Forum - Kern

Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum

8/07/2020
verontschuldigd
aanwezig
aanwezig
verontschuldigd
verontschuldigd
aanwezig
aanwezig
verontschuldigd
aanwezig

verontschuldigd
aanwezig
aanwezig
(gehospitaliseerd)

---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda :
Welkom! Na een lange periode waarin we vooral verplicht waren thuis te blijven, is het een fijn
weerzien.
1. Toegevoegd agendapunt: ‘Welke toekomst voor onze senioren?’
In voorbereiding op deze bijeenkomst merkte Eddy op dat de coronacrisis een interessante
vraagstelling opleverde, nl. ‘Hoe moet het nu verder met de ouderenbevolking van onze
gemeente? Kunnen we nu eindelijk ten gevolge van de coronacrisis onze houding tegenover
het ouder worden bijstellen? En welke concrete maatregelen zijn dan wel nodig om die
gewijzigde houding in de praktijk om te zetten?”
Meer over zijn visie hierover konden we al lezen in zijn recent artikel op de
website: https://seniorenhoeilaart.be/2020/06/25/hoeilaart-na-de-lockdown/ en in de
nieuwsbrief. Eddy en Gilberte nodigen iedereen uit om het artikel zeker te lezen en graag ook
te reageren door jouw mening of suggesties hierbij zeker kenbaar te maken.
Mogelijks zijn er een aantal thema’s die de basis kunnen vormen voor een vernieuwde
werkgroep welzijn waarbinnen een aantal aanbevelingen geformuleerd kunnen worden voor
het lokaal beleid.
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Door corona werden sommige ouderen immers nog meer dan anders geconfronteerd met een
aantal problematieken die voor corona al bestonden maar nu des te meer zichtbaar werden.
Zo kan de coronacrisis misschien een aantal opportuniteiten genereren die bijdragen tot een
betere samenleving in de toekomst. In de tekst gaat het onder meer over sociaal isolement en
vereenzaming, mediawijsheid, verkeersveiligheid, wonen voor ouderen, thuis- en
(mantel)zorg, geestelijke gezondheid en vrijetijdsbesteding voor 55-plussers,…
Eddy lichtte zijn visie verder toe tijdens het forum: in bijlage (achteraan dit verslag) de tekst
hierover.
Een aantal aspecten die al duidelijk waren voor de corona-crisis werden nu nog meer
aangescherpt. ‘Welke toekomst voor onze senioren?’ >> de impact van corona heeft ook effect
gehad op senioren en zeker de behoefte aan alternatieve woonvormen voor senioren (ipv
woonzorgcentra) blootgelegd. In het artikel heeft Eddy het over de woonzorgcentra in het
algemeen en niet specifiek over Hoeilaart.
De coronacrisis heeft een aantal pijnpunten en zwakheden in onze samenleving nog een keer
extra duidelijk gemaakt, dingen die eigenlijk al een aantal jaar aan de orde zijn en nu nog
meer zichtbaar werden. Heel wat dingen werden meermaals vastgesteld en dit is dan ook een
warm pleidooi om hier ook in Hoeilaart zeker blijvend en verhoogd aandacht voor te hebben.
vb aanwezigheid van beschermingsmateriaal voor (woon)zorgverstrekkers zou
vanzelfsprekend moeten zijn – alternatieve woonvormen en extra inzet op zorg/diensten aan
huis met voldoende omkadering en materiaal maar ook goede en menselijke behandeling van
ouderen moet absolute prioriteit zijn.
Het valt te verwachten dat er zeker een aantal correcties gebeuren en maatregelen zullen
genomen worden maar het blijft de vraag of er voldoende zal gedaan worden om een aantal
knelpunten te vermijden in de toekomst.
Vraag om het ook in een bredere context te bekijken:
• Onafhankelijk blijven wonen of wonen in een woonzorgcentrum?
o Meer inzetten op ‘levenslang’ thuis wonen maar hoe zal dat kunnen?
o Vlaamse overheid zal zeker moeten bijsturen en extra inzetten op facetten van thuis
wonen – zal lokale overheid vooral deze richtlijnen volgen en zal er focus zijn op
subsidies of zal lokale overheid ook bijkomend kunnen inzetten op andere facetten
voor ‘levenslang thuis wonen’ en de nodige ondersteuning kunnen aanbieden?
o Nu al gaat veel geld naar sociale zekerheid en zorg maar zou zeker anders kunnen
ingezet worden
• Pleidooi om in Hoeilaart niet alleen in te zetten op ‘investeren in gebouwen’ (nieuwe
infrastructuur) maar zeker ook voldoende middelen te voorzien om extra in te zetten op
andere aspecten en op mensen om ondersteunende diensten te kunnen bieden.
Suggestie om een werkgroep samen te stellen en hierover een gedragen advies op te stellen
vanuit de Seniorenraad waarmee de bezorgdheid voor de toekomst van ‘levenslang wonen’
duidelijk gesteld wordt (cfr de vorige werkgroep welzijn waar dergelijke thema’s ook al aan
bod kwamen).
Wie hiervoor het initiatief wil nemen en/of wil meewerken, mag dit via Marijke laten weten.
Eddy is verrast dat Annelies zich aangevallen voelt. Zijn artikel gaat over het (federale en
regionale) beleid dat tijdens de lockdown de rusthuizen verwaarloosd heeft en een aantal
pijnpunten heeft blootgelegd. Corona en de gevolgen ervan moeten zeker genoeg aandacht
krijgen maar het is ook belangrijk om in de toekomst te blijven inzetten op de problematieken
en knelpunten die er nu zijn rond het ‘ouder worden’ en die in de voorbije periode soms nog
duidelijker werden. Het ging over het federaal en Vlaams niveau waarbij Eddy belichtte hoe
corona de aanleiding vormde om het bestaande disconnect tussen enerzijds wat de senioren
willen (thuis blijven wonen) en anderzijds waar beleid op focust (woonzorgcentra voor zwaar
hulpbehoevenden) in vraag te stellen en vanaf nu op te volgen.
Annelies geeft toelichting bij coronamaatregelen in Hoeilaart en deelt informatie over een
aantal diensten en mogelijkheden die eerder al voorzien werden ter ondersteuning van
ouderen in onze gemeente:
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•

Woonzorgsite: had voldoende eigen materiaal – is in lockdown gegaan vooraleer dat
verplicht was – extra inzet op personeel en rondvraag bij mensen die daar anders vaak
langskwamen
o 1 besmetting na opname van iemand die uit ziekenhuis kwam en daar niet getest
werd voor vertrek – betrokkene werd dadelijk terug overgebracht naar ziekenhuis
o

Lore vult nog aan: bezoek is nu al mogelijk maar nog niet op de kamers – wel aantal
faciliteiten in de cafetaria voor bezoek + wandelingen per afdeling georganiseerd

•

Extra ingezet op thuisdiensten, ook na sluiting van de dienstencheque-onderneming –
extra aanbod warme maaltijden die nu ook nog steeds geleverd worden (extra
materiaal besteld zodat dit ook in de toekomst kan blijven)

•

Participatie en inbreng voor organisatie schakelzorgcentrum Vilvoorde

•

Aparte ruimte voor artsen tot 15/01/2021 in de kasteelhoeve

•

Vaststelling: woonzorgcentra in de buurt kijken vaak niet na wat het persoonlijk
zorgbudget kan zijn voor mensen > in Hoeilaart wordt dit zeker steeds goed onderzocht
waardoor personen zo veel mogelijk op dat budget beroep doen

•

•

Mondmaskers werden zeer snel vanuit gemeente aangekocht en verdeeld: eerst voor
gebruikers openbaar vervoer – erna voor volledige bevolking en ook nu nog reserve
o Nu bijkomende aanleg van strategische voorraad beschermingsmateriaal voor de
zorgverstrekkers in Hoeilaart
Online overleg met voorzitter seniorenraad en binnen dienst vrije tijd kijken welke
mogelijkheden er zijn om in de komende periode zeker ook voldoende aanbod te
hebben rond vrijetijdsparticipatie voor ouderen

Hoe gaan we in de toekomst om met ouder worden en zijn er andere formules die mogelijk zijn
(ipv mensen samen te brengen in een woonzorgcentrum) om ook onze oudere inwoners zo
goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven
wonen. Bundeling van krachten en mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen en het hen zo aangenaam mogelijk te maken >> meer inzetten op thuisdiensten en
ondersteuningsmaatregelen en duidelijk maken aan de mensen dat er ook nu al heel wat
bestaat voor ondersteuning van thuiswonende senioren.
Annelies verduidelijkt het doel van bijvoorbeeld de nieuwe eerstelijnszones rond
gezondheidszorg: in de toekomst de krachten nog meer bundelen om zo de zorg nog meer
naar de mensen te kunnen brengen – zorgverstrekkers vanuit verschillende disciplines gaan
daar nog meer kunnen samenwerken om de aangepaste zorg voor inwoners nog beter te
kunnen afstemmen.
Dankjewel namens de Seniorenraad voor de inzet van de personeelsleden bij de verschillende
diensten om onze ouderen zo goed door de coronaperiode te loodsen – een dikke pluim zeker
ook voor de zorgcollega’s in ons woonzorgcentrum die ongelooflijk hun best hebben gedaan.
We willen als Seniorenraad graag de aandacht blijven vestigen op het levenslang blijven
wonen en wat daar allemaal voor nodig is > Niet de mensen naar de zorg brengen maar de
zorg naar de mensen… en het hoeft daarbij niet alleen om zorg te gaan…
Woordje uitleg van Annelies over ‘GBO – geïntegreerd breed onthaal’: ook dit is één van de
nieuwe manieren om te ondersteunen in de toekomst. Binnen het GBO is het de bedoeling dat
de sociale diensten van ocmw, sociale diensten van mutualiteiten en de CAW’s (centra voor
algemeen welzijnswerk) in de toekomst ook meer en beter gaan samenwerken zodat er meer
kennisuitwisseling en afstemming komt. In de verdere toekomst is het de bedoeling dat nog
meer partners binnen dit netwerk een plaats krijgen zodat de dienstverlening naar de burgers
toe zo laagdrempelig mogelijk wordt.
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Wat dat betreft geeft Annelies nog mee dat ons sociaal huis op dit vlak al heel wat nuttig werk
geleverd heeft en burgers er nog steeds welkom zijn met hun (zorg)vragen van welke (sociale)
aard ook. Samen wordt er dan gezocht naar de juiste dienstverlener of kan er hopelijk dadelijk
een antwoord gegeven worden. Eén adres dus: sociaalhuis@hoeilaart.be of maak een afspraak
en kom langs in de kasteelhoeve (02 658 28 68).
Blijven informeren en communiceren: vraag naar ‘gids van de senior’ of andere bundeling van
informatie die bezorgd kan worden aan inwoners – nog steeds vaststelling dat heel vaak
informatie niet gelezen wordt als ze op dat moment niet nodig is – mensen moeten de hulp
natuurlijk ook wel willen en aanvaarden.
Oproep dus zeker ook om laagdrempelig te blijven werken – zeker ook vanuit sociaal huis waar
mensen nog niet altijd naartoe ‘durven’. Vraag om zeker ook op de gemeentelijke website nog
meer te blijven informatie delen met de burger – vb rond wonen is het zeker niet makkelijk om
hierover informatie te blijven vinden.
Specifiek rond wonen heeft Hoeilaart sinds 2020 opnieuw een woonloket dankzij IGOondersteuning: lokaal woonoverleg is opnieuw opgestart + zijn er een aantal medewerkers in
Hoeilaart aan de slag rond woningadvies, ondersteuning,… - woonloket is opnieuw actief!
Noden van senioren van nu zijn anders dan die van een aantal jaar geleden – vrees dat er met
de huidige middelen niet voldoende gedaan zal kunnen worden.
>> graag reactie op artikel – wat denken leden Seniorenraad hierover?
>> voorstel om hierover een advies te formuleren
Zie ook tekst in bijlage aan het eind van dit verslag

2. Rondje van de tafel – Hoe gaat het ermee?
We doen een rondje van de tafel met vraag naar ervaringen uit de voorbije periode.
Eddy heeft zich goed kunnen bezighouden en bleef vooral ook voorzichtig. Hij bleef zeker ook
actief om regelmatig informatie te delen op de website van de Seniorenraad en ook de
nieuwsbrief verscheen regelmatig.
Nog een aantal aanwezige senioren geven aan dat ze zich relatief goed hebben kunnen
bezighouden maar misten zeker en vast de sociale contacten – vinden dat de maatregelen hier
zeker goed opgevolgd werden. Vaststelling dat mensen moeten kunnen blijven onder de
mensen komen om zeker ook op de hoogte te blijven van wat er leeft en wat er mogelijk is.
Dankjewel aan Danny voor het bezorgen van de wenskaarten, zowel in de woonzorgsite een
aantal keer als bij heel wat senioren in het dorp. Ook vanuit de Seniorenraad zelf bezorgden
Danny, Gilberte en een paar vrijwilligers een aantal wenskaarten bij ouderen.
Vooral sociaal contact gemist – veel gelezen en gehoord rond corona wat vaak voor verwarring
zorgde maar iedereen paste zich zo goed mogelijk aan - gemis aan bewegingsvrijheid – bijna
geen contact meer, tenzij via telefoon wat ervoor zorgde dat isolement iets draaglijker werd.
Verrast en dankjewel voor het telefoontje vanuit de gemeente (belronde naar alleenstaande
80-plussers) wat het gevoel gaf dat je toch niet helemaal alleen staat als er iets zou zijn.
Afname van ‘goesting’ om iets te doen – minder energie en dynamiek om dingen te doen –
meer uitstelgedrag dan anders.
Fijn dat in wijk ’t Lindeke er 60 keer na mekaar gedurende 10 minuten/kwartier mogelijkheid
was tot korte ontmoeting met de nodige afstand,… op die manier toch ook versterking van de
wijkwerking daar >> bestaan van buurtnetwerken wordt zeker een aandachtspunt.
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Ook vanuit Samana een aantal telefoontjes gedaan naar mensen om zo toch contact te houden
met de leden van de vereniging. Bezorgdheid voor heropstart van vereniging en hoe het
mogelijk zal zijn om vb bijeenkomsten te organiseren.
Het ‘gebrek’ aan de drukte en de kans om een beetje te onthaasten blijven zeker bij en werd
positief ervaren.
Zeer drukke periode, thuisonderwijs,... en heel wat andere taken die op ons afkwamen,
maakten dat er toch ook een zekere vermoeidheid optrad. Via sociale media manier gevonden
om wat meer sociaal contact te hebben – voor kinderen bleef contact vaak beperkt tot ‘grote
mensen’ wat het niet altijd makkelijk maakte.
Het ‘alleen zijn’ (ook voor gezinnen) was voor de meesten het moeilijkste hoewel iedereen zich
goed kon bezig houden – soms leek nood aan sociaal contact weg te ebben – uitstelgedrag…
Volhouden en voorzichtig blijven zal de komende weken en maanden ongetwijfeld prioriteit
blijven. We blijven dus zeker ook alert voor de signalen en de ervaringen die we de voorbije
periode opdeden.

3. Corona in Hoeilaart
3.1. Stand van zaken
3.1.1. # besmettingen
•
•

Eind juni nog 1 besmetting vastgesteld waardoor we nu op 30 gevallen zitten (in de voorbije
maand werden 2 nieuwe besmettingen geregistreerd).
Dankjewel om de richtlijnen goed op te volgen en voorzichtig te blijven!
3.1.2. Aparte ruimte voor huisartsen tot 15/01/2020

•

In de kasteelhoeve (lokaal Pangaert) werd een ‘triage-ruimte’ voor de huisartsenpraktijk ter
beschikking gesteld. Inwoners met een vermoeden van besmetting kunnen daar terecht tot 15
januari 2021 na afspraak met een arts.
3.2. Maatregelen

•
•
•

•

•

3.2.1. Vrijwilligersplatform Hoeilaart Helpt
Gespreid over 8 ‘vacatures’ hebben iets meer dan 100 vrijwilligers hulp aangeboden – soms
voor meerdere taken geregistreerd waardoor het aantal ‘unieke’ vrijwilligers lager ligt dan 100.
Weinig hulpvragen geregistreerd naar aanleiding van lancering platform – hopelijk was dit
platform wel aanleiding om hulp aan te bieden bij buren, familie,…
Tijdens zomerperiode te bekijken of we dit platform in de toekomst verder gebruiken voor
werving en vacatures vrijwilligers (kostprijs en mogelijkheden aanbieders te bevragen)
3.2.2. Verdeling mondmaskers
In de voorbije periode werden mondmaskers verdeeld via verschillende kanalen. Op dit
moment nog voorraad in Hoeilaart – afhalen mondmaskers federale overheid via de
apothekers - in de komende dagen nog een verdeling van beschermingsmateriaal gepland voor
zorgverstrekkers.

3.2.3. Belronde alleenstaande 80-plussers
Alleenstaande, thuiswonende 80-plussers waarvan we telefoonnummer hadden, werden in 2
belrondes gecontacteerd
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•

Ook hier slechts een paar concrete hulpvragen maar we hopen toch een aantal nieuwe mensen
bereikt te hebben die nu weten dat ze terecht kunnen in sociaal huis als ze hulp nodig hebben.
3.2.4. Ondersteuning huisartsenpraktijk, basisscholen, verenigingen,…
Zeer snel werd nagevraagd bij een aantal diensten en organisaties die actief zijn in Hoeilaart
wat de noden waren en hoe we vanuit lokaal bestuur ondersteuning konden bieden. Dit werd
en wordt vanuit een aantal diensten van zeer nabij opgevolgd.
3.2.5. Aangepaste dienstregeling gemeente
Tot en met 17 juli werken de meeste gemeente- en OCMW-diensten uitsluitend op afspraak.
Vanaf 20 juli worden de maatregelen versoepeld en kan je opnieuw zonder afspraak terecht
tijdens de normale openingsuren, maar een afspraak blijft ten stelligste aangeraden. De
meeste diensten zijn open van 8.15 tot 12 uur. Je kan een afspraak maken per telefoon of per
mail (tel. 02 658 28 40, afspraak@hoeilaart.be).
Tijdelijke openingsuren: de balie van GC Felix Sohie is open van maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 12 uur. Zomersluiting van 13 tot en met 31 juli.
De bib is tot eind augustus open op maandag en donderdag van 17 tot 20 uur, op dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. De bib werkt niet op afspraak.
3.2.6. Waardebonnen inwoners en ondersteuning via sociale dienst
Intussen kreeg ook elk gezin of alleenstaande in de gemeente via de post 2 waardebonnen van
telkens € 5 (voeding/drank en niet-voeding) die te besteden zijn bij lokale handelaars en
leveranciers van diensten. Meer informatie hierover kon je lezen in de begeleidende brief.
Vanuit de sociale dienst van het OCMW werden daarnaast ook nog een aantal initiatieven
genomen om de kwetsbare inwoners nog extra te ondersteunen. Dit gebeurde intussen al op
verschillende manieren afhankelijk van de noden en het is ook de bedoeling dit in de komende
periode te blijven doen.
3.2.7. Initiatieven Seniorenraad: wenskaartjes – nieuwsbrieven – facebook
Zie eerder
3.3. Heropstart
3.3.1. Charter veilige heropstart voor ouderen, allerhande protocollen,…
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-ouderencharter-een-leidraad-voor-ouderen-enorganisaties-die-met-ouderen-werken
Er was de voorbije weken ook heel wat te doen rond het al dan niet toegankelijk maken van
activiteiten en vrijwilligerswerk voor senioren. Uiteindelijk vormt het ‘ouderencharter’ een
leidraad om de afweging te maken om al dan niet (opnieuw) te participeren aan een aantal
openbare initiatieven. De gouden raad blijft: denk na want veiligheid primeert, zeker voor de
risicogroepen!
3.3.2. Heropening vrijetijdsinfrastructuur en diensten
Zie eerder – binnen de dienst vrije tijd trachten we in de vakantieperiode de nodige
maatregelen op te lijsten en in praktijk te brengen om in het najaar veilig te kunnen
heropstarten. Ook hier zullen de richtlijnen van de overheid zeker gevolgd worden.

3.3.3. Hoeilaart Zomert 2020
https://www.hoeilaart.be/hoeilaartzomert
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Aangezien we deze zomer vooral ‘toerist in eigen dorp’ zullen zijn, zorgt de dienst vrije tijd
voor een gevarieerd zomeraanbod dat vooral in openlucht doorgaat. Heel wat activiteiten zijn
zeker (soms vooral) geschikt voor de doelgroep senioren. Neem dus gerust een kijkje in het
programma en hopelijk tot binnenkort!
3.3.4. Relancemaatregelen verenigingen (en adviesraden)
Naast het samenstellen van een zomeraanbod in samenwerking met een aantal verenigingen
wordt ook gewerkt aan voorstellen voor ondersteuning van onze verenigingen die stilaan en
met de nodige voorzichtigheid beginnen aan de voorbereidingen van een nieuw werkjaar. Ook
hier zullen we vanuit het lokaal bestuur trachten zo veel mogelijk ondersteuning te bieden.
Naast de middelen uit het noodfonds van de Vlaamse Overheid (€ 130.000 voorzien voor
Hoeilaart) wil het gemeentebestuur zelf ook nog extra middelen voorzien voor ondersteuning.

4. Initiatieven
4.1. Heropstart ’t Trefpunt Sohie – plan van aanpak
De capaciteit van de cafetaria in het GC is volgens de huidige richtlijnen vanaf september
vastgelegd op maximum 20 personen en kan een optie zijn voor de heropstart van ’t Trefpunt
maar dan voor een kleinere groep deelnemers. Hoe dan ook zullen er in het volledige gebouw
wel strenge richtlijnen rond hygiëne en onderhoud zijn, ook voor ’t Trefpunt.
Ook de theaterzaal kan een optie zijn maar hier is geen enkele voorziening die klaarstaat:
tafels, stoelen,… moeten dan elke keer geplaatst en opgeborgen worden.
Te bekijken met de vrijwilligers wat er eventueel mogelijk is - vb in cafetaria voor kleinere
groep mits er voldoende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Danny meldt dat er volgens richtlijnen vanuit OKRA in principe kaarten en Rummikub
toegestaan worden maar onder verantwoordelijkheid van de organisator en van de
deelnemers aan een activiteit
Vraag stellen aan vrijwilligers in de loop van de maand augustus naar de interesse en
eventueel engagement om dit terug op te starten – wie ziet dit zitten en/of wil dit coördineren?
Werken met inschrijvingen zal waarschijnlijk beste manier van werken zijn – te overwegen
of er 2 keer per week kan geopend worden?
We stellen nu ook vast dat een aantal senioren vb afspreken in Nerocafé – eventueel te
bekijken of er met middelen die voorzien waren voor Trefpunt een actie gedaan kan worden
om onze lokale horeca te ondersteunen (vb via drankbon na afloop van een sportinitiatie,…)
Te bekijken ook met vb Wereldwinkel of met koffiestop Broederlijk Delen of er mogelijkheid is
om drankje aan te bieden tegen vergoeding na of tijdens activiteiten
Voor wat betreft organisatie Trefpunt Sohie wachten tot augustus om dit verder op te pikken:
tegen die tijd zullen er vermoedelijk nieuwe richtlijnen zijn.

4.2. Alternatieve daguitstap - sportelspeelpleindag ?
Suggestie Annelies: toerist in eigen dorp zijn en vb een keer langsgaan in B&B in Groenendaal
waar aantal activiteiten kunnen starten – vervoer met bus of te voet wandelen –
Druivenzoektocht kan er een optie zijn + koffie in de namiddag – bezoek koninklijke loge,…
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Bekijken wat mogelijk is op site Groenendaal (oude bakoven – druivenzoektocht – koninklijke
loge – B&B-eten – Bosmuseum … natuurgidsen)
Wie wil dit verder praktisch uitwerken?
Geef een seintje aan Marijke aub. (Annelies wil hulp bieden)

4.3. Planning najaar
4.3.1. Dorpsrestaurant?
Ook dit nog te bekijken hoe dit praktisch zou kunnen + nog af te toetsen bij vrijwilligers wat zij
haalbaar achten.
Begin september overleg gepland met betrokken diensten om te kijken wat dan mogelijk kan
zijn (vb inschrijven per tafel en kleinere groep) – erna ook vrijwilligers betrekken om te kijken
wat mogelijk is - ten vroegste in oktober zou er misschien een dorpsrestaurant doorgaan
• ook hier waarschijnlijk beperktere groep aanspreken per keer (vb maximum 50)
• suggestie om vb te herbeginnen met de alleenstaanden? – zou een optie kunnen zijn
4.3.2. Week van de Senior?
Binnen de dienst vrije tijd is er, omwille van corona-taken, intussen niet meer gewerkt aan de
programmatie voor het najaar. Het is nog even afwachten wat er (nog) mogelijk zal zijn op
vlak van planning en haalbaarheid.
4.3.3. Vormingen mediawijsheid
• Oktober: basiscursus van 3 sessies rond smartphonegebruik. Het aantal deelnemers is beperkt
tot 15 – bedoeld voor absolute beginners.
• Digidokter in de bib vanaf 10 september
• 2 infosessies Bib ism Samen voor
4.3.4. Suggesties?
Suggesties in verband met activiteiten voor senioren mogen zeker bezorgd worden via
senioren@hoeilaart.be
4.3.4.1. Extra info: Druivenfestival 2020
Vraag: was het echt nodig om toch een festival te organiseren? – waarom niet een jaartje
overslaan? Bezorgdheid wordt geuit hoe het mogelijk zal zijn om volgens de nodige
veiligheidsmaatregelen een druivenfestival te organiseren.
Marijke meldt dat het college een tijdje geleden besloot dat er een aantal activiteiten
georganiseerd mogen worden in het kader van het druivenfestival maar dat dit uiteraard met
de nodige voorzichtigheid en volgens de richtlijnen moet gebeuren.
Op dit moment wordt onderzocht wat mogelijk kan zijn en werd al overlegd met verenigingen
om in kaart te brengen wat zij haalbaar achten.
De bezorgdheid wordt zeker gedeeld en er wordt nog een keer herhaald dat er op dit moment
nog niets vastgelegd werd en dat ook pas zal gebeuren als zeker is dat het veilig kan en mag.
Daar zullen het comité en het gemeentebestuur in de eerste plaats rekening mee houden.

5. Werking Seniorenraad en initiatieven
5.1.Samenstelling kern Seniorenraad
Herhaling oproep naar kandidaten om de kern (wat vroeger het dagelijks bestuur was) te
vervoegen – geef voor 15 augustus aub een seintje via Gilberte, Marijke of via
seniorenraad@hoeilaart.be
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Lucien heeft intussen de taak van Chris overgenomen als penningmeester en maakt ook de
beurtrol voor ‘t Trefpunt.
Danny en Rita gaven zich op om deel uit te maken van de kern (nog na te vragen of ze dit nog
steeds willen doen en hoe ze dit zien in de toekomst).
Een warme oproep dus in de hoop nog een paar extra vrijwilligers te vinden hiervoor zodat de
kern tijdens de zomervakantie definitief vorm kan krijgen.
5.2.Planning verdere bijeenkomsten 2020
Alternatief zoeken voor 3 september (donderdag kan Mia niet): Marijke doet navraag bij
Annelies.
We zoeken dan nog een extra datum voor nog een bijeenkomst dit najaar.

6. Adviezen
6.1.Antwoord advies nieuw gemeentelijk infrastructuurreglement (ter info!)
Werd al via mail bezorgd – neem gerust contact op als hier nog vragen over zijn
6.2.Antwoord advies bloembakken Gemeenteplein
Werd al via mail bezorgd – neem gerust contact op als hier nog vragen over zijn
7. Vragen aan en nieuws van de schepen
Geen andere vragen voor Annelies
8. Varia en ter info
• Marijke:
o Heel veel informatie gegeven nu maar als er nog vragen/suggesties zijn, laat
zeker iets weten
o ‘zitbanken spotten’: herhaling oproep om informatie en foto’s te bezorgen
o reorganisatie taken en nieuwe gezichten woonzorgsite
o uitnodiging digitale koffie ‘heropstart’
o Suggesties voor agendapunten toekomst?
• Zitbanken spotten: Eddy overzicht bezorgen zodat hij ziet wat nog bijkomend gemeld
kan worden – vaststelling dat er op aantal plekken maar heel weinig banken staan
o Ook aantal banken aanwezig in de boomgaard
• Fruit in boomgaard Terjansdelle: wordt dit geplukt? – mogen bezoekers dit plukken?
• Chris wil zich zeker inzetten in een werkgroep die rond zorg en woonzorg aan het werk
gaat – sluit nauw aan bij werking van Praatcafé Dementie
• Extra kopieën van document ‘Hoeilaart na lockdown’ aan Gilberte bezorgen.
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Welke toekomst voor onze senioren?
Stand van zaken

De impact van Covid-19 op de oudere bevolking en vooral op de residenten van de
woonzorgcentra is enorm geweest, en dat zal nog een hele poos zo blijven. Zie ondermeer het
rapport van AZG (14 juli 2020). Men verwacht ook opflakkeringen van de pandemie, en ook
indien die uitblijven is er nog de psychische schade.
Problemen met de rusthuizen zijn er al lang, van voor Corona. Denk maar aan de Pano
reportage van 11 oktober 2017 die heel wat problemen blootlegde. Drie jaar later zorgt de
coronacrisis opnieuw voor beroering, ditmaal met dramatische gevolgen. Corona toont een
aantal zwakheden in onze rusthuizen, zoals:
— Een concentratie van heel oude mensen houdt ook gevaren in. Eens er besmetting is vallen
er heel wat slachtoffers
— In een welvaartstaat zoals die van ons kan het niet dat er geen strategische stock
mondmaskers, beschermende kledij, zuurstof en testmateriaal is.
— Het aan hun lot overlaten van residenten van een woonzorgcentrum met onvoldoende
omkadering en materiaal heeft alle senioren diep geraakt. Daarnaast heeft de onduidelijkheid
wat betreft de opnamen en behandeling van oudere mensen in ziekenhuizen veel schade
aangericht. Senioren hadden veelal de indruk dat ze beschouwd werden als
tweederangsburgers die toch niet lang meer te leven hebben.
De toekomst
Het valt te verwachten dat de overheid een aantal correcties zal doorvoeren onder druk van de
publieke opinie. Maar het is dan maar de vraag of men genoeg preventieve maatregelen zal
nemen om het hoofd te kunnen bieden aan een volgende pandemie.
De coronacrisis en de nasleep is ook een gelegenheid om het ouder worden in een ruimere
context te bekijken. Hoe moet het nu verder met de ouderenbevolking van onze gemeente.
Welke opties hebben 65-plussers om hun laatste levensfase door te brengen: onafhankelijk
wonen vs. wonen in gemeenschap. Kunnen we nu eindelijk ten gevolge van de coronacrisis
onze houding tegenover het ouderworden bijstellen? En moeten we dan meer focussen op
ouderen die thuis wensen te blijven wonen. En welke concrete maatregelen zijn dan wel nodig
om die gewijzigde houding in de praktijk om te zetten?
In de media verschijnen dagelijks opiniestukken ivm de ouderenzorg. Dit is positief, maar ik
vrees dat de belangstelling voor dit onderwerp na een paar maanden zal wegdeemsteren.
Vooral de Vlaamse overheid (verantwoordelijk voor de WZC) zal moeten bijsturen, maar of dit
zal leiden tot een totale ander beleid (bvb meer focussen op ondersteunen van thuiswonende
senioren) is twijfelachtig. Ik vermoed dat het beleid van het CBS vooral het Vlaamse beleid zal
(moeten) volgen en dat er maar beperkte mogelijkheid zal zijn om eigen klemtonen te leggen.
Zoals in het verleden zal men beleid maken daar waar er subsidies te rapen vallen.
In een opiniestuk in De Standaard (3 juli 2020) schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij
Voka over mythes in de nasleep van de coronacrisis (bron:
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200702_97515173). Zo is er de mythe volgens dewelke
“we veel meer moeten investeren in de overheid/sociale zekerheid/gezondheidszorg”. Zijn
antwoord hierop: “België behoort al decennialang tot de landen waar het meeste geld vloeit
naar de overheid, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Onze totale overheidsuitgaven
bedroegen in 2019 52,3 procent van het bbp. Die zouden dit jaar naar 62,6 procent springen
en na de crisis bij ongewijzigd beleid stabiliseren rond 55 procent van het bbp. Dat we met
zo’n groot overheidsbeslag toch op tekorten aan essentieel beschermingsmateriaal botsen, is
onaanvaardbaar. Het debat moet dan ook niet zozeer focussen op meer geld, maar wel op de
vraag of de middelen correct ingezet worden.”

Een taak voor de Seniorenraad
De seniorenraad zal deze problematiek moeten opvolgen om op de hoogte te blijven en
eventueel adviezen te kunnen uitbrengen. Het brengt ons bij de essentie van de senioren
adviesraad: het lange termijn welzijn van de seniorenbevolking van Hoeilaart.
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