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--------------------------------------------------------------------------------------Ondanks het feit dat er onvoldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen
indien dat nodig is, gaat de vergadering toch door om een aantal agendapunten te kunnen
doorpraten.
Aan de leden wordt gevraagd zeker te reageren op het verslag indien ze niet akkoord gaan
met bepaalde beslissingen.
Agenda :
1. Goedkeuring verslag AV 14/04/2016
Er werden geen opmerkingen ontvangen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Werktafels rond werking Seniorenraad – 4 thema’s ter bespreking
Gezien het gering aantal deelnemers stellen we dit agendapunt opnieuw uit.
3. Adviezen

Opvolging uitgebrachte adviezen:
Het voorstel van antwoord op de uitgebrachte adviezen (infogids – vrijwilligers – project
gemeentebus) wordt bezorgd voor goedkeuring op het eerstvolgend college. Secretaris gaf
goedkeuring voor agendering nadat er op aangeven van de betrokken schepenen nog een
aantal aanpassingen gebeurden. Antwoord mag in de loop van de maand juli verwacht
worden.

Advies erkenning seniorenverenigingen:
Ontwerp van antwoord op de adviesvraag ivm. de erkenning van de seniorenverenigingen
wordt besproken door de aanwezigen. Het dagelijks bestuur had het voorstel genuanceerd
geformuleerd. Er wordt echter gevraagd toch een negatief advies te formuleren gezien de
stand van zaken van de voorbije maanden. Het advies moet dus herschreven worden en
wordt vervolgens via mail/post ter goedkeuring voorgelegd.
Aan Marijke wordt gevraagd ook navraag te doen rond de subsidiëring van de
seniorenverenigingen.
4. Werkgroep mobiliteit - knelpuntenwandeling
 Knelpuntenwandeling:
De organisatie van de 2de knelpuntenwandeling werd positief geëvalueerd door de
aanwezigen, al mochten er zeker nog wat meer deelnemers zijn.
Er zijn momenteel nog geen bevindingen bekend waardoor er weinig gezegd kan
worden over het algemene resultaat. Wordt vervolgd eens Jean-Pierre uit verlof is.

Wel is duidelijk dat er redelijk wat leeft rond het thema mobiliteit en knelpunten in dit
verband. Getuige daarvan o.a. het emailverkeer met de bevoegde schepen.
De knelpuntenwandeling trachten we ook wat te linken aan het BIN (buurt-informatienetwerk) aangezien dat ook rond veiligheid draait.


Ongevallen met de Lijn:
Voor de vergadering hadden we het over een aantal ongevallen die recent gebeurden
op bussen van de Lijn en waarbij senioren slachtoffer waren.
Ook hier werd de bevoegde schepen van op de hoogte gebracht – dit wordt ook door
een aantal leden van het DB opgevolgd.



Veiligheid GC Felix Sohie:
In de marge van dit thema hadden we het ook over een knelpunt dat vastgesteld werd
in het GC Felix Sohie. De deuren van het toilet draaien immers naar binnen open... >
Als er iemand onwel wordt in het toilet, kan de deur niet geopend worden wanneer
hij/zij op grond ligt. We zullen dit melden met vraag een oplossing te onderzoeken.
Dank voor de zitbank in de serre waarvan gretig gebruik gemaakt wordt!



Volgende bijeenkomst werkgroep: Nog af te spreken.

5. Initiatieven 2016: planning najaar
 Maandag 19/09 – druivenfestival – 14.30u: Koen Crucke: 50 jaar later
Nog geen uitsluitsel over definitieve locatie en praktische organisatie rond catering >
comité laat zo snel mogelijk iets weten als beslissing definitief genomen werd waar het
programma op maandagnamiddag zal doorgaan.
Renny Rombouts wil zelf contact opnemen met Chris om praktische afspraken te maken.
 Maandag 17/10 – 14u: 10 jaar ontmoetingsnamiddagen voor senioren
Het is de bedoeling iets speciaals te doen op deze dag. Dagelijks bestuur stelt voor om er
een muzikale namiddag van te maken. Danny nam contact op met J.P. Muyldermans die
nog iets laat weten in antwoord op de vraag om er een muzikaal uurtje te verzorgen.
Dringend uitsluitsel nodig zodat de verdere voorbereiding kan gebeuren.
Schepen Els bevestigde dat de gemeentebus ingeschakeld kan worden om mensen op te
halen die in de beginjaren deelnamen en omwille van verminderde mobiliteit afhaakten.
 Zondag 13/11 tot vrijdag 25/11: Week van de Senior (onder voorbehoud)
Er werd een overleg georganiseerd op 02/05/2016 - zie overzicht voorlopige planning
initiatieven in bijlage. We wachten de goedkeuring door het college van de definitieve
planning af om verder te gaan met voorbereiding van de initiatieven van de Seniorenraad.
Voorstel uitstap: bezoek Trainworld – middagmaal bij Van der Valk – bezoek
chocolademuseum Brussel > wordt verder uitgewerkt door dagelijks bestuur.
6. Nieuws van het dagelijks bestuur
 Gilberte nam deel aan overleg van adviesraden waar o.a. volgende thema’s aan bod
kwamen:
o ‘Vrijwilligers’beleid en –werving: blijven herhalen.
o Vraag naar evaluatie van de afsprakennota Wakkere Burger (rond wisselwerking
adviesraden en gemeentebestuur) wordt gesteld aan college.
o Evaluatie en suggesties nieuwjaarsdrink en kerstmarkt
o Stand van zaken werking adviesraden: waar is iedereen mee bezig


Voorbereiding en opvolging initiatieven: vooral knelpuntenwandeling en Week van de
Senior.



Seniorengids: aangezien er waarschijnlijk geen gemeentelijk initiatief of samenwerking
mogelijk is, gaan we verder met het ontwerp van een beknopte seniorengids waar

reeds lang vraag naar is. Rita, Agnes en Luc D. hebben de inhoud van het prototype
van de prov. Vlaams-Brabant nagelezen en opmerkingen geformuleerd. In de zomer
werken we hieraan verder.


Vrijetijdsbeurs: Marijke vernam intussen dat de datum gewijzigd wordt - meer info
volgt ongetwijfeld. Hoewel het diensthoofd aangaf dat de adviesraden waarschijnlijk
niet deelnemen, vraagt de Seniorenraad om dat toch te mogen gezien initiatieven zoals
’t Trefpunt, Computerspreekuur, Week van de Senior en de vrijwilligerswerving (alle
raden samen?).



Kerstkaartjes voor 80+-ers: vraag van schepen Els of Seniorenraad dit initiatief nog zal
herhalen > dagelijks bestuur vraagt het standpunt van de AV.
o
Bereid tot samenwerking met bv. Seniorenteam - Kostprijs kan dit jaar niet
gedragen worden gezien keuze om te investeren in de seniorengids.
o
Vraag om dit verder te bespreken met schepen Els – zeker bereid om mee te
werken als er initiatief komt vanuit gemeente.

7. Nieuws van en vragen aan de schepen
De schepen is verontschuldigd.
8. Varia
 Sportdienst laat weten vermoedelijk toch geen sportelactiviteit te organiseren tijdens de
Week van de Senior + in het najaar worden ook de andere geplande sportelactiviteiten
waarschijnlijk geschrapt. Enkel de sporteldagen vanuit de regio in de buurgemeenten
gaan gewoon door. Mogelijks kan daar, via Overijse, bij aangesloten worden.
De Seniorenraad kan dit alleen maar betreuren en hoopt dat er in toekomst terug meer
kan ingezet worden op het sportelaanbod dat de voorbije jaren opgebouwd werd.


In opdracht van de sociale dienst van het OCMW organiseert het Sociaal Huis op
donderdag 1/12/2016 een infonamiddag rond V-Test (energiefacturen) die specifiek
gericht is op cliënten van de sociale dienst en op senioren.



“Welkomteam”: Paula meldt dat ze een schrijven ontving met de mededeling dat de
dienst burgerzaken vanaf 1 juli een “welkomteam” opstart voor nieuwkomers die
vragen hebben rond integratie. Marijke doet nog navraag wat dit inhoudt maar
vermoedelijk is dit het resultaat van de oproep die gebeurde naar ‘wegwijzers’ (mensen
die vreemde talen spreken en nieuwkomers kunnen helpen in geval van
taalproblemen). Paula gaf zich hiervoor op als vrijwilliger.



Marijke deed ook navraag bij An Stroobants rond werking Seniorenteam aangezien An
geen tijd meer heeft om het OCMW te vertegenwoordigen binnen de Seniorenraad.
An laat weten dat het Seniorenteam in 2016 terug van start ging met het bezoeken van
een paar ‘nieuwe’ mensen (die weduwe/weduwnaar geworden zijn, en nieuwe
inwoners) van 80+. Dit werd geapprecieerd, maar resulteert niet in nieuwe kandidaten
voor de pool van mensen die herhalingsbezoeken wensen.
Daarnaast werden de herhalingsbezoeken terug opgestart.
Op de laatste vergadering van het Seniorenteam kwam Annemie van de Bib langs en
werd de mogelijke samenwerking voor een soort ‘Bib aan Huis’ bekeken. Een paar
vrijwilligers Seniorenteam willen hier aan meewerken. Bedoeling is om klein te
beginnen, zonder oproepen of reclame - een brochure en vragenlijstje is door Annemie
ontworpen en wordt nog besproken. In eerste instantie zouden de vrijwilligers dit
bespreken bij hun herhalingsbezoeken. (+/- 40tal 80-plussers). Er is een bezoek vd
vrijwilligers aan de bib gepland begin juli.
Seniorenteam aan tafel: zal in najaar opnieuw georganiseerd worden.

In bijlage: Aanvulling bij verslag AV april 2016 nav agendapunt gast aan tafel:
 Meer info van sociale dienst en thuisdiensten OCMW nav onze vragen aan Elyse Depré.

BIJLAGE AV 30/06/2016
Info van sociale dienst en thuisdiensten OCMW uit het jaarverslag 2015
De mindermobielencentrale
De mindermobielencentrale had 10 jaar geleden, in 2005 46 leden.
In 2015 hadden we 88 leden.
Het aantal chauffeurs groeide niet aan: 12 vrijwilligers in 2005, 12 vrijwilligers in 2015.

De piek in 2011 is te verklaren door het feit dat we in die periode de ritten regelden voor een
dialyse-patiënt (meerder ritten per week naar dialysecentrum).
In de loop van 2015 hebben we voor aanvragen mbt boodschappen vaker dan voordien
verwezen naar Uvalabor, omdat de personen, verbonden aan deze dienst, de aanvrager van
de rit ook kunnen bijstaan bij de rondgang in de winkel, aan de kassa, en voor hen in- en
uitladen.
Dit is deels een verklaring voor de daling van het aantal ritten tov van andere jaren.
Het seniorenteam.
In 2015 hebben vrijwilligers slechts enkele nieuwe adressen bezocht. Er was extra aandacht
voor personen geboren in 1936.
Het project kreeg in 2015 minder aandacht door het vertrek van de verantwoordelijke van
de dienst thuiszorg en de inwerking van een nieuwe maatschappelijk werker.
Het initiatief “Met het Seniorenteam aan tafel” werd eenmalig herhaald in maart 2015. We
konden opnieuw rekenen op de inzet en hulp van het dagverzorgingscentrum. Er namen 3
ouderen deel en er waren 2 begeleiders (vrijwilligers).
Het dorpsrestaurant.
De maatschappelijk assistenten van sociale dienst en van de thuiszorg zetten zich in 2015
verder om beurten in, samen met collega’s van het woonzorgcentrum en de gemeente, én de
vele vrijwilligers, om de dorpsrestaurantdagen in goede banen te leiden.
Vanaf het najaar kregen zij versterking van enkele asielzoekers die in het LOI verblijven.

