Algemene Vergadering 28/09/2017
VERSLAG
Aanwezig:
Roland Charleer
Chris Coppin
Rita Dekerk
Luc Demaerschalk
Danny De Rudder
Gilberte Marchand
Lieve Nys-Konickx
Mia Salimans
Christa Simon
Katrien Vanderlinden
Marijke De Rudder
2 waarnemers/mogelijks geïnteresseerden: Mariline Lesoil – Frederic Galand
Verontschuldigd:
Paula Witte
Lisette Mommaerts
Kandidaat-lid: Eddy Olieslaeger

Els Uytterhoeven

AGENDA
1. Goedkeuring en opvolging verslag AV 11 mei 2017


Vraag ivm mogelijke inzet busje(s) woonzorgsite: bevestiging van Ine Leemans, OCMWsecretaris, dat dit niet mogelijk is gezien de veelvuldige inzet overdag voor allerhande
vervoer ten behoeve van de woonzorgsite (boodschappen, dokter,...). Om die reden
kunnen deze voertuigen ook niet ingezet worden voor de mindermobielencentrale. Ine
gaf nog aan dat ook het OCMW zich bewust is van het stijgend vervoerprobleem bij
ouderen en liet weten dat de dienst thuiszorg hierover verder nadenkt.



Een aantal andere agendapunten komen nog aan bod.

2. Samenstelling Seniorenraad


Vervanging aantal leden? >> Gezien de veelvuldige afwezigheid van een aantal leden
zullen we, conform de statuten, vragen een nieuwe effectieve vertegenwoordiger aan te
duiden tot het eind van deze legislatuur en/of even polsen of er nog interesse is voor
deelname aan de raad.
Mia zal nog een keer informeren bij Femma of er geen interesse is om iemand af te
vaardigen + we blijven op zoek gaan naar individueel geïnteresseerden.



Kandidatuur Eddy Olislaeger (in hoofdzaak voor werkgroep communicatie) >>
Eddy Olislaeger (momenteel met verlof) werd in de zomerperiode aangesproken en naar
mogelijke interesse gepolst. Als actieve, bewuste senior met brede interesses en
bepaalde ideeën over seniorenbeleid en wat het zou kunnen inhouden, wil hij graag
meewerken binnen onze adviesraad. Eddy wil vooral werk maken van het ‘investeren in
jezelf, ook als je ouder wordt’ met de nodige aandacht voor verschillende aspecten die
een rol spelen. Hij heeft grote interesse voor ‘communicatie en informatie’ en wil vooral
daar graag zijn steentje toe bijdragen naar de doelgroep senioren. Eddy is bereid
regelmatig in de pen te kruipen en te bekijken op welke manier we onder meer de
werkgroep communicatie opnieuw actief aan de slag krijgen.
Akkoord met kandidatuur voor lidmaatschap Seniorenraad en vooral meewerken binnen
werkgroep communicatie als trekker. We hopen zo snel mogelijk kennis te kunnen maken
met Eddy voor zover dat nog niet gebeurde.
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3. Jaarplanning en initiatieven 2017


’t Trefpunt Sohie: evaluatie zomervakantie in woonzorgcentrum.
Dank aan het OCMW voor de gastvrijheid en het gratis aanbieden van de koffie. Het
werden gezellige namiddagen waar we ook een aantal ‘oude bekenden’ terug zagen.
Katrien geeft mee dat de bewoners het ook tof vonden en een aantal van hen kreeg zo
nog eens de kans om deel te nemen aan ’t Trefpunt. Ook voor een aantal mensen met
dementie en bewoners van serviceflats die anders niet kunnen langskomen, was dit een
toffe ervaring. Er mag overwogen worden om in de toekomst af en toe langs te gaan…
Dank ook aan de chauffeurs die ervoor zorgden dat iedereen veilig en wel ter plaatse
raakte. Danny geeft nog mee dat ook Walther Rondas aanbood om eventueel te rijden
met het gemeentebusje als er veel vraag naar vervoer zou zijn. We houden dit zeker in
het achterhoofd.



Daguitstap 2017: evaluatie
Interessant, gezellig, mooi, ontspannend, boeiende gids, leerrijk, lekker eten en heerlijke
proevertjes,… een paar opmerkingen die geformuleerd werden waardoor we de
daguitstap 2017 positief mogen evalueren. Ook het dagelijks bestuur evalueerde al een
paar praktische dingen. Zeker mee te nemen voor de toekomst: aandacht voor de slechte
stappers, geen lange stadswandelingen (nu 2 uur), de dag mag goed gevuld zijn maar
niet té druk gevuld.
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Week/Jaar van de Senior: stand van zaken
o Zie kalender in bijlage – ook dit jaar valt er weer heel wat te beleven in november.
o Suggestie: in de toekomst toch opnieuw een overleg plannen in het voorjaar zodat er
tijdig een volledige planning en afstemming kan gebeuren. Dit jaar deed Marijke
enkel een oproep via mail en telefoon waardoor het waarschijnlijk ook langer duurde
vooraleer een aantal dingen duidelijk werden.
o Voor planning 2018 na te vragen of er nog een Thé Dansant komt in de Eekhoorn.



Sportelen en Cultuur om 14uur: stand van zaken
o In bijlage: kalender met initiatieven voor senioren voor de komende maanden.
o Dienst Welzijn en Cultuur zetten extra in op de promotie van initiatieven in het kader
van ‘cultuur om 14 uur’: extra flyers zijn nog beschikbaar voor wie ze op één of
andere manier wil verspreiden.
o Suggestie: meer promotie maken om initiatieven te registreren in de UIT-agenda.
o Suggestie: meer aandacht voor nieuwkomers en ‘nieuwe gezichten’ die wensen deel
te nemen – hen verwelkomen en aanspreken om erbij te komen > belangrijk, zeker
wanneer men alleen is, moeilijker te been is,… omdat het dan extra moeilijk is om
aan te sluiten.
o Sportelen: de gemeente zal hier blijven op inzetten en ook in het voorjaar 2018
worden een aantal initiaties gepland. Mogelijks deze keer ook Tai Chi – Yoga.

jaar Seniorenraad + optreden The Cast op 29/10/2017: stand van zaken
Promotie is gestart – kaartenverkoop loopt via balie cultuur en Sociaal Huis
Uitnodiging volgt voor leden AV en vrijwilligers Seniorenraad
Oproep voor vrijwilligers vooraf en tijdens pauze (inkom/bardienst): wie dan een
handje wil helpen, mag dat laten weten aan Chris of Gilberte

4. Adviezen – beleid


‘Prioriteitenlijstje 2018’ (memorandum): stand van zaken + verdere planning.
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Binnen het dagelijks bestuur kwam het opstellen van een memorandum aan bod. Gilberte
ging aan de slag met Eddy Olislaeger en sprak een 100-tal contacten aan (ook leden AV
kregen deze oproep!) met de vraag om hun suggesties, bedenkingen, noden en
behoeften kenbaar te maken. Heel wat gegevens werden intussen verzameld maar er
mag zeker nog bijkomende inbreng zijn. Daarom nog graag even ter herinnering de
vraag naar reactie! Wie dit liever niet op papier zet maar hierover in gesprek wil gaan,
mag dat zeker ook laten weten.
Bedoeling om tegen de AV van november de grote lijnen van de inhoud van onze
prioriteitenlijst toe te lichten voor verdere bespreking. Wie suggesties,… heeft, mag deze
uiteraard steeds bezorgen!
Het overzicht wordt gemaakt op basis van het ‘GOED-principe’:
Gedragen – leefsituatie, wonen, leeftijd
Onderbouwd – feiten en cijfers + afgewezen en niet-gerealiseerde voorstellen
Ertoe doen = zinvolheid, geloofwaardigheid – (ervarings)deskundigheid
Doenbaar – SMARTI-principe = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,
Tijdsgebonden en Inspirerend
Wie heeft tijd en goesting om hier in een kleinere werkgroep mee over na te denken de
komende weken? Graag een seintje aan Gilberte.
Suggesties tijdens de AV:
 Serviceflats in centrum.
 Wonen en (gebrek aan) wooncomfort bij ouderen – wooninrichting bij bouwen en
verbouwen > bewustmaking, zeker wanneer mensen ouder worden! – kan dit niet
aangekaart worden wanneer (ver)bouwaanvragen binnen komen?
 Plannen maken voor de toekomst – aandacht voor ‘later’.
 Thuiszorg: Katrien meldt dat binnen OCMW vastgesteld wordt dat er stilaan vrije
plaatsen
komen
bij
de
thuiszorgdiensten
door
de
stijging
van
de
dienstenchequeondernemingen. Wat daar vaak ontbreekt, is een signaalfunctie rond
het ouder worden. Dit blijft een aandachtspunt bij medewerkers OCMW.
 Buurtnetwerken!! – meer contact met buren – buurtgerichte zorg.
 Seniorenteam !! en acties in kader vereenzaming.
5. Nieuws van en vragen aan het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kwam tijdens de zomerperiode samen op 8/06 – 12/07 en 24/08 en
was onder meer met volgende thema’s aan de slag:
 Plan van aanpak prioriteitenlijst – Gilberte nam deel aan vormingsmoment rond dit
thema + rond cultuurparticipatie.
 Overlopen stand van zaken verzamelde knelpunten mobiliteit – (voorlopig) niemand
gevonden die werk kan/wil maken van persbericht hierover – voorstel om dit
uitgebreid op te nemen in prioriteitenlijst.
 Bespreking van suggesties en/of verdere uitwerking/evaluatie van initiatieven:
sportelen – vrijwilligersetentje – daguitstap – The Cast + 15 jaar Seniorenraad –
week van de senior – promotie en informatie over initiatieven – Trefpunt in
woonzorgcentrum.
 Kadobon voor onze huis-DJ Roland en computer-initiator Alain.
 Interradenoverleg en traject met De Wakkere Burger rond werking adviesraden.
 Kennismaking en gesprek met Eddy Olieslaeger – plan van aanpak werkgroep
communicatie + aan de slag gaan met communicatiewaaier.
 Suggesties voor initiatieven in 2018 oplijsten.
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Opvolging lopende aspecten: ’t Trefpunt Sohie – budget 2017 – computerspreekuur –
gast aan tafel tijdens komende AV’s – stand van zaken Seniorenteam – bundelen
nuttige informatie voor senioren.
Netwerking en vertegenwoordiging bij tal van initiatieven en overleg.

6. Nieuws van en vragen aan de schepen
Schepen Els is verontschuldigd en gaf volgende weetjes mee:


Aandacht voor campagne rond brandveiligheid! > Marijke bezorgt hierover folders
aan de geïnteresseerden + we nemen dit thema op bij de suggesties voor
informatiemomenten in 2018.



Vragen rond mobiliteit en busvervoer:
 Antwoord woonzorgsite ivm mogelijk inzet voertuigen: zie opvolging vorig verslag.
 Antwoord De Lijn ivm. bediening wijk ’t Roth: De Lijn liet weten dat er geen buslus
komt in de wijk ’t Roth.
 2 reacties op oproep voor vrijwilliger-chauffeurs (nog verder te bekijken):
1 chauffeur bereid om ingezet te worden voor busvervoer + 1 wil graag de
nodige examens afleggen mits tussenkomst in kosten.
Suggestie: kan dit niet bekeken worden met een taxibedrijf? Dit gebeurde eerder al
voor activiteiten in Den Blank. Marijke doet navraag.

7. Ter info & promotie
Zie bijlage: kalender & ter informatie + folders brandveiligheid en cultuur om 14 uur.
8. Varia


Gemeenteplein: toegankelijkheid bemoeilijkt door oneffen aanleg van plein en voetpaden
– komt er nog ergens een overdekte fietsenstalling?



Stand van zaken Seniorenteam (aandachtspunt prioriteitenlijst!):
 Marc Vanthuyne is deze keer verontschuldigd maar zal tijdens volgende AV toelichting
geven bij stand van zaken seniorenteam en andere initiatieven in het kader van
ouderenzorg binnen het OCMW.
 Bezorgdheid bij Seniorenraad omdat dit initiatief niet meer dynamiek kent en er maar
beperkt (25-tal?) aantal 80-plussers bereikt blijft. Vrijwilligers zullen binnenkort
blijkbaar wel een nieuwe namenlijst krijgen om bezoeken in te plannen.
 Vraag blijft of en welke knelpunten eventueel gedetecteerd worden en hoe opvolging
gebeurt of waar buurtnetwerk optreedt.
 Aantal leden geven aan dat er heel wat bezorgdheid is ivm een aantal senioren maar
het moeilijk blijft om dat ergens te melden met zekerheid dat er opvolging is. Marijke
geeft aan dat dit zeker nog steeds via het sociaal huis kan waarbij Jenna melding kan
doen aan sociale dienst OCMW.




Neem zeker eens een kijkje op Hoeilaart.weleer.
Na te vragen:
 Apple-PC: niet mogelijk om bijlagen op de gemeentelijke website te openen?
 Systeem voor uitnodiging nieuwe inwoners – timing?

Volgende Algemene Vergadering: donderdag 30 november 2017 om 9.30 uur.
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