Verslag Seniorenraad - 16 juni 2022
10u – cafetaria GC Felix Sohie
Aanwezig:

Rita Dekerk
Chris Coppin
Lieve Nys
Celien Van San

Verontschuldigd:

Frederic Galand
Christa Simon
Lucien Decoster
Danny De Rudder
Gilberte Marchand
Annelies Vanderlinden
Marijke De Rudder (verslag)

Luc Demaerschalk
Mia Salimans

Eddy Olislaeger

Welkom iedereen!
Aangezien er vandaag ook dorpsrestaurant is, werd getracht een strakke timing aan te
houden. Enkel de meest dringende punten die besproken moeten worden, komen aan bod.
Het verslag wordt verder grondiger uitgeschreven waardoor er ook nog heel wat extra
informatie gedeeld kan worden.
Celien en Annelies kwamen als eerste aan de beurt zodat zij tijdig naar het dorpsrestaurant
konden vertrekken. Vandaar de wijzigingen in de volgorde van agenda.
1. Ondersteuning & secretariaat Seniorenraad: wissel secretaris en aanspreekpunt
Na een overdracht in de zomer, zal Celien Van San vanaf het najaar 2022 secretaris en
eerste aanspreekpunt/contactpersoon worden van en voor de Seniorenraad. Zo komt deze
taak opnieuw terecht bij de dienst Welzijn, een meer logische keuze gezien de vele linken
tussen ouderenbeleid en welzijnsbeleid. Celien heeft momenteel vanuit haar functie veel
meer inzichten en contacten op dat vlak en zal de opgebouwde kennis verder ‘vertalen’
binnen het ouderenbeleid.
Marijke of iemand van de afdeling Vrije Tijd zal regelmatig deelnemen aan de Seniorenraad
zodat er ook in de toekomst genoeg informatie blijft doorstromen en van gedachten
gewisseld kan worden rond het aanbod om actief ouder te worden in onze gemeente.
Annelies vult aan: dit kadert in een ruimer geheel van reorganisatie binnen een aantal
diensten. De taken van Celien binnen de dienst Welzijn zijn niet meer dezelfde als die van
Marijke destijds op die dienst. Door de aanwezigheid van Celien op de woonzorgsite en de
keuze om de taken rond zorg en welzijn voor ouderen meer te bundelen en vanaf die site uit
te voeren, is deze overdracht een vrij logische keuze.
Uiteraard blijft het Sociaal Huis in het centrum nog steeds het voornaamste aanspreekpunt
waar ouderen terecht kunnen en ook de contactpersoon van de Welzijnskoepel zal via het
Sociaal Huis bereikbaar zijn, in de buurt van de sociale dienst die eveneens in de
kasteelhoeve gehuisvest blijft.
Timea van het Sociaal Huis wordt de nieuwe medewerker bij de communicatiedienst. Ook zij
wordt als baliemedewerker van het Sociaal Huis vervangen in de komende weken.
Om de sociale dienst te ondersteunen bij allerlei procedures, startte een nieuwe jurist via
IGO-Leuven.
Marc Vanthuyne gaat vanaf 1 november met pensioen. Naast de thuisdiensten die verder
naar de Welzijnskoepel gaan, zal er een verschuiving gebeuren voor een aantal resterende
taken en deze zullen hoofdzakelijk op de woonzorgsite opgenomen worden. Zo zal Celien ook
het thema mantelzorg overnemen. Een nieuwe medewerker gaat aan de slag met de herstart
van het seniorencontactteam.
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Omdat de regelgeving het zo stelt, stopt eind 2022 de erkenning van de thuisdiensten van
het OCMW (gezinszorg en poetsdienst) en wordt het laatste luikje van deze dienstverlening
ook overgenomen door de Welzijnskoepel. Eerder ging de gezinszorg al naar de
Welzijnskoepel. Andere dienstverlening die nu door de medewerkers van de thuisdiensten in
de kasteelhoeve wordt geregeld, zal in de toekomst meer vanaf de woonzorgsite
georganiseerd worden. Met de aanwerving van een aantal medewerkers voor de site
(waaronder ook een psycholoog, maatschappelijk werker,…) werken ook daar meer mensen
samen en kunnen zij ook taken opnemen die ruimer gaan dan voor de doelgroep bewoners
van de site.
Aangezien Celien ook vaak op de site aan het werk is, zal zij veel makkelijker en sneller
samenwerkingen en acties voor de brede doelgroep senioren kunnen realiseren.
Niet alleen bij de welzijnsdiensten is er veel beweging van personeel. Verder ook nog:
• Tijdelijk afdelingshoofd Vrije Tijd, Annick Van Herwegen, is momenteel ook bezig met
het hertekenen van de afdeling Vrije Tijd. Ook daar zal in komende weken nog één en
ander bewegen met als doel verbetering van de interne organisatie en samenwerking.
In combinatie en samenwerking met de tijdelijk algemeen directeur zullen er in de
komende periode zeker nog een aantal dingen wijzigen.
• Vacature algemeen directeur: niemand geschikt bevonden – Gunter Janssens blijft
nog zeker tot januari 2023.
• Veel beweging in personeel omdat ook een aantal personeelsleden de organisatie
verlaten omwille van pensioen.
2. Thema Welzijn
2.1. Dag van de mantelzorger: voorstelling > zie uitnodiging!
Komende donderdag 23 juni staat er een theatrale voorstelling op de planken van het GC
Felix Sohie naar aanleiding van de ‘Dag van de Mantelzorger’. Inkom is gratis maar het zou
wel fijn zijn even vooraf aan te melden via vrijetijd@hoeilaart.be of via
https://www.hoeilaart.be/activiteiten/dag-van-de-mantelzorg-met-kees-van-loenen
2.2. Projecten:
2.2.1. Gele Doos
De gele dozen worden nog deze maand geleverd voor Hoeilaart en Overijse (10.000 stuks)
voor alle 65-plussers – worden in de zomer gevuld en zullen vanaf half september af te halen
zijn in de bibliotheek. Samenwerking brandweer, politie, hulpverleners, welzijnsdiensten,
praatcafé dementie,… Het is een systeem waarbij ouderen met gele sticker op de voordeur
aangeven aan hulpverleners dat er in de frigo nuttige informatie te vinden is – ook
textielstickers (voor vb jas) worden toegevoegd voor personen met dementie.
Naar aanleiding van de lancering zal Alain Remu (cel vermiste personen) op 6 september een
lezing rond vermissing en het belang van gele dozen geven in Overijse.
Suggestie om
busje gemeente in te leggen voor vervoer naar en van Overijse indien mogelijk.
2.2.2. Praatgroep Verder na verlies
Najaar: start van een nieuwe praatgroep (oktober algemene infosessie in Den Blank) > om
de 2 weken sessie afwisselend in Overijse en GC Felix Sohie of een groep in elke gemeente
als er veel deelnemers zijn - Max 12 deelnemers per groepje.
2.2.3. Mantelzorg: zie eerder > Celien neemt over van Marc Vanthuyne en
uitnodiging voor voorstelling op 23 juni!
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3. Thema Vrije Tijd
3.1. Zomerprogramma 2022:
3.1.1. Promotie voor een aantal activiteiten
Meer info volgt – Marijke kon alvast een tipje van de sluier oplichten.
3.1.2. Vraag naar suggesties ‘Trefpunt Zomert’ in augustus:
In de hoop dat het Trefpunt opnieuw de deuren opent in augustus, zal de afdeling vrije tijd
elke maandagnamiddag van die maand voor een extra activiteit zorgen in de serre van het
GC. Wie suggesties heeft, mag die zeker aan Marijke bezorgen.
3.2. Programmatie cultuur 2022-2023
De brochure met overzicht van de voorstellingen in de regio die kaderen in het
cultuurabonnement is klaar en valt hopelijk zo snel mogelijk in de brievenbus. Een
gevarieerd programma waarbij de aanwezigen vaststellen dat er in Hoeilaart toch
hoofdzakelijk vrij onbekende namen op het podium staan hoewel er gezien de grootte van de
zaal en het beperkt budget getracht wordt ook hier een mooi aanbod te voorzien.
Met Jo Vally, Luc Appermont en Bart Kaëll halen we bekend volk naar Hoeilaart maar
daarnaast zullen er zeker nog heel wat pareltjes schitteren op het podium. De dienst Vrije
Tijd zal ervoor zorgen dat er voldoende promotie gemaakt wordt in de komende periode
zodat hopelijk ook veel 55-plussers de weg naar de theaterzaal terugvinden.
In de marge van de informatie over het aanbod van de komende maanden stellen we
opnieuw vast dat er in Hoeilaart ook heel wat aanbod van verenigingen en organisaties is die
initiatieven overdag organiseren > terug in kaart brengen welk aanbod er overdag is aub.
3.2.1. Vraag uitbating bar tijdens voorstelling(en)
Binnenkort ontvangen verenigingen en raden opnieuw de vraag om de bar van het GC uit te
baten voor en na de voorstellingen.
3.2.2. Suggesties voor workshops/vorming?
Er wordt momenteel ook nog gewerkt aan het aanbod rond workshops, vormingen en
lezingen. Wie daarvoor suggesties heeft, mag deze dringend bezorgen.
Marijke noteert alvast de vraag naar een opleiding EHBO en reanimeren/defibrileren en de
suggestie rond een workshop elektrisch fietsen (na te vragen of een samenwerking met
OKRA mogelijk is omdat zij dit momenteel breed organiseren).
3.3. Promotie UIT-pas
In de marge hiervan maken we ook graag nog even promotie voor de ‘UIT-pas’ waarmee je
niet alleen punten kan sparen bij deelname aan vrijetijdsaanbod maar vooral ook in veel
gevallen kan genieten van een goedkoper tarief. Heb je een laag inkomen, een verhoogde
tegemoetkoming, een collectieve schuldenregeling, dan betaal je slechts 1 euro en krijg je
met de UiTPAS 80 procent korting op alle UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek.
Geïndexeerde inkomensgrens 2022:
• Alleenstaande zonder personen ten laste: € 25 850
• Alleenstaande met handicap: € 28 015
• Andere: € 38 773
• + verhoging per persoon ten laste: + € 2 167
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3.4.Erkenning en ondersteuning seniorenverenigingen
Okra en Kennisbeurs Druivenstreek zijn intussen erkend. Marijke gaat in overleg en werkt
vervolgens voorstel van subsidiereglement uit.
4. Werking Seniorenraad - algemeen
4.1. Nieuws van de kern >> een aantal thema’s komen aan bod
Slechts een paar bijeenkomsten van de kern in het voorjaar – wie wil de kern versterken?
• Vinger aan de pols welzijn en vrije tijd (Celien en Marijke brachten update)
• Gilberte nam deel aan onder meer RPO, mobiliteitsraad, interradenoverleg,
toetsingsgroep Doenderbudget,… > + opvolging aantal thema’s ervan
• Heropstart Trefpunt (+ evaluatie) en bardienst tijdens cultuur om 14uur
• Werkgroep evenementen voor 20 jaar seniorenraad
• + Een aantal punten komen nog aan bod
4.2. Adviezen:
4.2.1. Opvolging uitgebrachte adviezen
• OKRA Hoeilaart en Kennisbeurs Druivenstreek werden intussen erkend
• Er werd rekening gehouden met de geformuleerde opmerkingen bij het vernieuwde
erkenningsreglement verenigingen
• Er werd rekening gehouden met de geformuleerde opmerkingen bij het reglement
voor doendersbudget
>> aantal adviezen/suggesties via brief nog voor te bereiden – wie wil helpen?
(zitbanken onderhoud en locaties + zonwering petanqueveldjes, promo beweegbank gebruik,
alternatieve locatie troostplek, gebruik cafetaria ontmoetingsmomenten, papieren
nieuwsbrief gemeente)
4.2.2. Voorstel ereburgerschap Serge Muyldermans
Gilberte kreeg de vraag vanuit de werkgroep communicatie om de voordracht van Serge
Muyldermans tot ereburger voor de leggen aan de raad. Serge schrijft regelmatig artikels
voor de nieuwsbrief van de seniorenraad en deelt ook zo nog steeds en met veel passie zijn
kennis als biotechnoloog en is gewaardeerd professor in binnen- en buitenland. Daarnaast
kennen velen hem natuurlijk ook als drijvende kracht binnen ERC Hoeilaart.
De aanwezigen gaan ermee akkoord om een dossier samen te stellen en een schrijven te
richten aan het college waarmee we deze voordracht doen.
4.3. Werkgroep communicatie: website – nieuwsbrief
Eddy verblijft momenteel in het buitenland maar Gilberte meldt het voornemen om de
werkgroep tijdens de zomerperiode opnieuw samen te brengen.
Dankjewel aan alle vrijwilligers die er blijven voor zorgen dat website en nieuwsbrief
informatie bij de Hoeilanders brengen.
4.4. Terugkoppeling – TER INFO, punt kwam niet aan bod tijdens vergadering
4.4.1. Regionaal Platform Ouderenparticipatie
• Nieuwe medewerker & ondersteuner vanuit Vlaamse Ouderenraad: Mitta Meurisse
• Uitwisseling ‘wat gebeurt er in de gemeenten’
• Vraag rond delen van goede praktijken, intergemeentelijk samenwerken,…
• Voorbereiding vorming rond opmaak memorandum lokale verkiezingen 2024
• Nieuws van de Vlaamse Ouderenraad
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Gilberte merkt op dat ze telkens toch wel vaststelt dat er in Hoeilaart heel veel activiteiten,…
georganiseerd worden, vaak initiatieven waar andere gemeenten nu pas mee starten,…
Spijtig genoeg (nog) geen dienstencentrum maar verder zeker geen klagen over het aanbod.

•
•

•
•
•
•

4.4.2. Toetsingsgroep Doendersbudget
16 voorstellen van project ingediend – een aantal niet ontvankelijk – shortlist volgt
Aantal voorstellen met link naar zitbanken, picknickbanken, rustplek,… > verder te
bekijken + ook aandacht voor project rond omgeving petanqueveldjes en troostplek
4.4.3. Interradenoverleg 20/04/2022
Update over tijdelijke afdelingshoofden
Update doendersbudget - Update erkenningsreglement verenigingen - Update
masterplan sport- en jeugdsite
Nieuws uit de raden
Varia: Idee rond samenstellen ‘werkgroep wonen’

4.4.4. Welzijns- en ouderenadviesraad Bierbeek
Punt kwam niet aan bod tijdens de vergadering. Wie benieuwd is, kan een kijkje nemen via
https://www.bierbeek.be/welzijns-en-ouderenraad

5. Werking Seniorenraad – initiatieven
We hadden het kort over het voorstel van de werkgroep evenementen voor de organisatie
van een aantal activiteiten in het najaar voor 20 jaar Seniorenraad. Verder was er geen
bespreking over de initiatieven van de Seniorenraad.
5.1. Trefpunt Sohie: evaluatie en planning
•
Evaluatie: sinds voorjaar betalen deelnemers in principe € 1
•
Evaluatie: sinds heropstart intussen gemiddeld 15 tot 20 deelnemers ongeveer
•
Bedankingsetentje vrijwilligers trefpunt > daar ook evaluatie en toekomstplan
•
Ter info: OKRA heeft intussen ook maandelijkse bijeenkomst + gaat 2 keer per maand
wandelen met achteraf drankje voor deelnemers (+ aantal extra bezoekers) >>
toekomstplan trefpunt vanuit seniorenraad? Suggesties in dit verband?
! in het najaar huisvest het GC de secundaire school Vonk > cafetaria in gebruik tot 13u +
externe poets tot 13.30u – erna op maandag beschikbaar voor senioren
5.2. Bedanking voor vrijwilligers bardienst, trefpunt, nieuwsbrief
Etentje met vrijwilligers bardienst, trefpunt en werkgroep communicatie in navolging van
etentje vrijwilligers seniorenraad zoals dat voor corona doorging. We pikken de draad voor
bedanking vrijwilligers zo in kleine groepjes terug op.
5.3. 20 jaar Seniorenraad: voorstel viering 28-30/10/2022
Wie wil helpen bij organisatie of aansluiten bij werkgroep evenementen?
• Werkgroepje evenementen met Gilberte, Chris en Paula Muyldermans
• Vrijdag 28/10: voorstelling Jo Vally vanuit dienst vrije tijd
o seniorenraad verzorgt bardienst?? (eventueel ism Okra? Of Kennisbeurs?)
o aantal tickets seniorenraad voor vrijwilligers – rest is verkoop
• zaterdag 29/10: idee organisatie panelgesprek – suggesties voor thema’s?
• zondag 30/10: idee organisatie dansnamiddag met DJ Roland
Gilberte dankt Chris voor het herwonnen enthousiasme om de werkgroep evenementen te
trekken voor de organisatie van een feestweekend voor onze 20 ste verjaardag.
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Nieuws van en vragen aan de schepen
Zie hoger voor het nieuws van de schepen. Er waren geen vragen aan de schepen.
Annelies geeft nog kort de stand van zaken mee in verband met de opvang van Oekraïense
vluchtelingen: er was even stop op opvangen van mensen – we zien er een aantal ook
vertrekken intussen. Momenteel 49 mensen opgevangen – kinderen gaan nu naar school,
ouders volgen Nederlandse les.
Op hoogtepunt waren er ongeveer 80 mensen die in Hoeilaart gehuisvest werden. Momenteel
gebeurt er een herplaatsing in andere woningen.
Kinderdagverblijf: vooral mama’s met kinderen - aantal doorgangswoningen met gezinnen in conciërgewoning is een gemengd gezin nu aan het verhuizen + aantal jongeren zullen er
kunnen verblijven.
Fedasil zal binnenkort nog paar gezinnen toewijzen – de druk wordt wel kleiner
6. Varia
6.1. Planning data najaar > af te spreken met Celien - ! rekening houden met data
dorpsrestaurant gezien combinatie niet ideaal is

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

6.2. Info van Marc Vanthuyne in verband met thuisdiensten en projecten:
Seniorenteam – geen vrijwilligers meer extra gevonden na oproep in Hier Hoeilaart vorig
jaar – nog 1 vrijwilliger voor belproject die nog af en toe een aantal mensen opbelt.
MinderMobielenCentrale: 9 van 13 vrijwilligers actief – ledenaantal stabiel rond 95
personen
Poetsdienst rechtzetting info: enkel poetsdienst wordt overgenomen door Welzijnskoepel
(gezinszorg zat al bij de koepel)
6.3. Allerlei vragen en suggesties voor dienst vrije tijd
Suggestie trefpunt zomert: Bingo – Tafelvoetbal – Volksspelen – Minigolf - …
Vervoer na voorstellingen vanuit Overijse ?? >> IGS busje inleggen?
Herinrichting koldamsite > ook kijken naar vb aanleg petanqueveldjes
RPO vraag om ideeën uit te wisselen rond aanbod vb goeie sprekers, activiteiten,….
Aanbod OKRA – Femma – Vosdelle – Badminton - … in kaart brengen
OKRA: navragen cursus elektrisch fietsen
Vraag naar opleiding EHBO en AED – ook voor ouderen overdag organiseren

Tijd voor een babbel
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