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Welkom terug!
Aangezien het lang geleden is dat er nog fysieke bijeenkomsten mogelijk waren, nemen we
vooral tijd voor gesprek en reflectie over de voorbije periode + kijken we welke
aandachtspunten de Seniorenraad kan meenemen voor de toekomst. Een aantal
bevindingen:
•

Hoeilaart is uiteindelijk wel goed door deze crisis geraakt – ook door onze mooie
woonomgeving konden we goed en veilig buitenkomen. Heel wat inwoners genoten van die
zekere vrijheid en hebben zeker ook verantwoordelijkheidszin getoond om wel of niet
mondmasker te dragen (in tegenstelling tot sommige drukkere dorpskernen of steden waar
dit verplichting was).

•

Het zomerprogramma is divers en bedoeld voor alle leeftijdsgroepen waardoor opnieuw
ontmoeting mogelijk is – pluim voor dienst vrije tijd en meewerkende verenigingen voor de
organisatie! Er valt weer heel wat te gebeuren deze zomer.

•

Ook dankjewel voor het proper houden van de petanquebanen waar wekelijkse afspraak is.
Spijtig van het slechte weer waardoor maar tot januari gespeeld werd en nu nog niet zo
lang terug hervat – ook dit biedt gelegenheid tot ontmoeting > is ook daar eventueel vorm
van overkapping mogelijk waardoor ook bij slecht weer en in winter petanque gespeeld kan
worden?
+ Is het ook dit jaar nog mogelijk om Kubb-spel uit te lenen bij dienst vrije tijd? Bij slecht
weer wordt dat dan gespeeld onder de shelter op grasveld aan het parkpaviljoen.

•

Vaccinatiecentrum kan gelukkig ook nog steeds rekenen op heel wat vrijwilligers –
vaccineren lijkt nog steeds goed te lopen - mindermobielencentrale heeft heel wat mensen
vervoerd.

•

Heropstart van een aantal verenigingen – stoepbezoekjes Samana en huisbezoeken zijn nu
terug hervat – belproject 80-plussers wordt hervat na Druivenfestival (zou ook in de zomer
goed zijn voor oudere senioren die minder buiten komen).

•

Heel wat individuele initiatieven van inwoners – hulp van buren,… > hopelijk blijft daarvan
heel wat bestaan

•

Kaartjes – nieuwsbrief – telefoontjes - … vanuit Seniorenraad naar heel wat senioren

•

Café Combinne heropstart – interesse om op losse basis af en toe mee te werken >
gegevens bezorgen zodat er contact genomen kan worden als er overleg voor zou komen.

•

Senioren die niet in het dorp wonen, raakten toch snel meer geïsoleerd, zeker wanneer je
geen eigen vervoer meer hebt – fijn om nu terug meer mensen te kunnen ontmoeten.
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Zeker in buurten waar weinig tot geen wijkwerking is (vb ten Trappen), is het belangrijk
om op dergelijke momenten alert te zijn voor inwoners die geen of een klein netwerk
hebben.
o > nood om zeker daar meer in te zetten op zorgzame buurt (buurtwerking) – vooral
dan is oa belproject zeker waardevol, ook om allerlei signalen te detecteren (vb rond
problematiek mobiliteit – zie verder).
•

Probleem mobiliteit voor mensen die geen eigen auto meer hebben: raken vb. wel in het
centrum voor een voorstelling maar lukt niet meer om terug thuis te raken >> suggestie
om soort ‘carpooling’ te organiseren – vragen aan buurtbewoners wie na afloop van een
voorstelling iemand mee naar huis wil nemen > enig alternatief is taxi bellen of Uber
gebruiken maar dit is voor senioren duur en/of moeilijk (smartphone nodig).
o Dit thema kwam al vaker aan bod – ook in kader van vb. vraag naar marktbus, vervoer
naar woonzorgsite,… of nu in media voor bewoners Sloesveld. Het is altijd belangrijk te
weten om hoeveel mensen het dan eigenlijk gaat + zeker ook belangrijk dat signaal
duidelijk gegeven wordt. We hebben zo intussen kunnen vaststellen dat marktbus geen
succes werd (uurrooster kan ook deel van oorzaak zijn maar zeker niet alleen daarom)
o Schepen Pieter Muyldermans bevestigde dat hij wil langskomen ivm. thema mobiliteit.

•

Soms meer contact met mensen in coronatijd > veel wandelaars die je kan aanspreken
voor praatje – door open-tuin aantal mensen die hierdoor spontaan uit de buurt ook
langskwamen – het is belangrijk om zelf mensen aan te spreken > oproep om zeker niet
binnen te blijven zitten maar zelf ook initiatief nemen om buiten te komen.

•

Tijd voor andere hobby’s + ook wel aantal overlegorganen die online actief gebleven zijn.

•

Problematiek rond het gedwongen worden tot online bankieren en verdwijnen van
automaten vb bij BPost – ook Vlaamse Ouderenraad reageert hierop nu – Gilberte heeft dit
ook al vaak aangekaart bij oa. gemeente,… maar valt blijkbaar weinig aan te doen.
Algemene opmerking – nadeel dat door corona des te meer duidelijk werd > meer en meer
moet er online gebeuren en maatschappij evolueert daar steeds meer naartoe. Aan de ene
kant is er absolute nood aan menselijk contact maar aan de andere kant gaat men steeds
meer alles digitaliseren (zeker niet alleen probleem voor ouderen).

•

Vraag en opdracht voor de raad: opvragen concrete cijfers om in kaart te brengen hoe
groot de nood nu eigenlijk is vooraleer we probleem aankaarten: wat is ‘heel veel’ mensen
die een probleem hebben rond vb mobiliteit, busvervoer, bankzaken,.. > vooraleer hierover
agendapunt te maken ook duidelijk weten dat dit echt probleem is.
Behoeften in kaart brengen >> vb rond vervoer komt dit ook regelmatig aan bod bij de
Vlaamse Ouderenraad die rond heel wat thema’s werkt die ook in Hoeilaart aan bod
komen (www.vlaamse-ouderenraad.be) – daarom ook herhaling oproep om je te
abonneren op hun nieuwsbrief (geef je emailadres hiervoor door via de startpagina op
de website).

•

Nog een aantal welzijnsthema’s (zoals vb duur ziekenhuisvervoer met MUTAS en
tussenkomst mutualiteit – contacteer sociaal huis voor hulp bij dergelijke vragen!) komen
aan bod tijdens het gesprek. Hopelijk snel terug een bijeenkomst van de werkgroep welzijn
die deze signalen kan oppikken + oproep om deze bezorgdheden te blijven delen – ook
schepen Annelies zal zeker aankaarten en nakijken wat er eventueel kan gedaan worden
als zij haar steentje kan bijdragen.

•

Tot slot komen opnieuw aantal vragen aan bod rond onderhoud hagen – trage weg
Kerkstraat – pad richting GC achter Nerocafé >> meld het aan de gemeente!
o Aub ook antwoord krijgen op meldingen en niet enkel bevestiging van ontvangst
o Spijtige negatieve ervaring: gisteren door wind wegsignalisatie omver en tegen auto op
kruispunt Bakenbos – camionette met gemeentearbeiders proberen tegen te houden
maar zijn doorgereden – gebeld naar gemeente om 14u: antwoordapparaat – politie
gebeld en gingen het doorgeven aan gemeente – uiteindelijk zelf gevaarlijke situatie
opgelost.
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Seniorenraad – heropstart:
Prioriteit is nu de heropstart van de Seniorenraad waarbij we nog steeds op zoek zijn naar
vrijwilligers die (vooral) de kern willen versterken. Prioriteiten voor de kern:
o Organisatie van de Seniorenraad in de toekomst (werking kern en forum,
werkgroepen,…)
o Link met andere adviesraden, werkgroepen,… + hoe hiervan op de hoogte blijven
o welke thema’s moeten aan bod komen of komen elders al aan bod?
o ‘gast aan tafel’ rond bepaalde thema’s: Schepen Pieter Muyldermans (mobiliteit –
cultuur en feestelijkheden – participatie – erfgoed) bijt de spits af.
Thema’s: vaak zitten senioren in andere adviesraden of werkgroepen – misschien mogelijk
om hen als geïnteresseerden in bepaald thema aan te spreken en uit te nodigen voor
gesprek tijdens een bijeenkomst van het forum. Ook dat is een vorm van participatie.
Rekening houden met nieuwe vormen van participatie > vb. werkgroepen en thema-raden
waar senioren in vertegenwoordigd zijn, zorgen ervoor dat Seniorenraad zelf op zoek moet
naar goede werkvorm.
Verslag op de gemeentelijke website van de verschillende adviesraden zal ook in de
toekomst vaak bron van informatie zijn omdat soms zelfde thema’s aan bod komen >
verslagen moeten sneller gepubliceerd worden aub!
o Initiatieven: (+ wie wil zich hiervoor mee engageren)
o Focus op heropstart ‘Trefpunt’ Sohie - dringend nood aan extra vrijwilligers hiervoor
(niet alleen voor de bardienst maar ook voor algemene organisatie ervan)
▪ Lucien deed 2de oproep naar vrijwilligers van seniorenraad voor hulp tijdens
zomer + Gilberte deelt die oproep via facebook
▪ Suggestie van Freddy om uit te kijken naar vb. jongeren die tegen
vrijwilligersvergoeding willen helpen maar ook dan blijven mensen nodig die de
organisatie willen dragen.
▪ Binnen kern verder op te pikken voor najaar.
o In het GC (deadline Uit in Felix voor najaar):
▪ Computerspreekuur: Marijke doet navraag of informatie hiervoor beschikbaar is
▪ Wat met de ‘bardienst’ bij cultuur om 14uur? > tijdelijk niet tenzij vrijwilligers
dit willen opnemen voor organisatie ervan.
▪ voorjaar 2022: afwachten wat mogelijk wordt.
Senioren en adviesraden en/of andere vormen van participatie
Adviezen van de Seniorenraad – stand van zaken
Marijke bezorgt nog een update van de verschillende adviezen van de Seniorenraad en ook
van de adviesraden en werkgroepen waarin senioren actief zijn.
De voorbije periode nam schepen Annelies vaak ook suggesties mee die opgepikt werden
binnen diensten. We staan er niet altijd bij stil maar ook op die manier gebeurde er wel
heel wat dat onze senioren ten goede komt.

Volgende bijeenkomst:
Er werd geen planning gemaakt voor het najaar.
De kern komt eerst samen voor bespreking en uitwerking van een aantal punten die aan
bod kwamen + overlegt met schepen Annelies.
Geef aub een seintje als je de kern wil versterken en/of suggesties hebt.
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