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AGENDA:
1. Goedkeuring verslag 28/11/2013
Bedenking bij een opmerking die geformuleerd werd: eigenlijk wordt er toch wel al veel gedaan
door de Seniorenraad en de vrijwilligers. Uiteraard moeten we alert blijven dat een aantal
elementen die aan bod (moeten) komen niet in de vergeethoek geraken maar we beseffen ook dat
niet alles ineens kan gebeuren hoewel dat soms wel wenselijk is.
2.
Leeftijdsvriendelijke gemeente
Inleiding en begeleiding door Luc Van Moorhem.
Ook Luc stelde vast dat er eigenlijk al veel gebeurt in Hoeilaart. De Seniorenraad is gegroeid in zijn
werking en heeft in de loop van zijn 10 jaar werking in verschillende stappen vele dingen bereikt:
eerste jaren weg zoeken en doelen bepalen – vervolgens meer en beter profileren en bekend
maken,… - nu vooral focus op inhoud, advieswerk,…
De Senior-groepsbegeleiders van de provincie willen ouderadviesraden ondersteunen als er vraag
is naar hulp of begeleiding. Nu zijn zij al actief in een aantal gemeenten. Ook Hoeilaart stelde zich
kandidaat voor ondersteuning bij het ‘project leeftijdsvriendelijke gemeente’.
Wat is een “senior-advies-raad”?
Adviesraad in de schoot van de gemeente die in de eerste plaats advies geeft aan het College van
Burgemeester en Schepenen met als doel het verbeteren van een bepaald iets. De raad kan ook
activiteiten organiseren aanvullend op bestaand aanbod van verenigingen en op die manier dichter
bij de doelgroep staan en netwerken uitbouwen.
In de mate dat adviezen goed en ondersteund zijn, kan het CBS er ook rekening mee houden en
beslissen of ze dingen wel of niet uitvoeren of realiseren. Dat besluit moet ook goed
geargumenteerd worden als antwoord op het advies. Dit kan enkel wanneer het advies dat aan de
basis ligt ook degelijk onderbouwd en realistisch is. Luc onderstreepte meermaals het belang van
het regelmatig (al dan niet spontaan) adviseren aan het college en het opbouwen van goede
formele en informele contacten met het gemeentebestuur (niet enkel schepen seniorenbeleid maar
ook andere schepenen, burgemeester,…). Zo kunnen wederzijdse verwachtingen ook beter
aangevoeld worden. Els bevestigt dat college in 2014 werk wil maken van goede afspraken rond
adviseren vanuit de verschillende raden en de opvolging ervan door het college.
Een Leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente waar het aangenaam is om oud te worden: dit
begint dus al van jongsaf aan maar als Seniorenraad focussen we op de leeftijdsgroep
senioren/ouderen.
In overleg met het dagelijks bestuur bekeken we hoe we ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ nu in
praktijk kunnen brengen. We starten met de checklist van de Vlaamse Ouderenraad die als

onderdeel van een methodiek aangereikt wordt. We screenen de gemeente op basis van deze
vragenlijst in verschillende werkgroepen. Bedoeling is om uit de vaststellingen een aantal
prioriteiten voor 2014 te filteren.
Hans informeert naar de bekendheid met het ouderenbehoeftenonderzoek uit 2004/2005. Luc
bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en weet te hebben van een aantal dingen die intussen wel
uitgevoerd/gerealiseerd werden maar er is nog werk aan de winkel.
Hij deelt ook de mening dat mensen die er destijds aan meewerkten ook recht op opvolging ervan
hebben (Wat is er uiteindelijk mee gebeurd en wat niet?)
 Een aantal punten die destijds aan bod kwamen, zullen zeker ook nu nog terug opduiken.
In verschillende werkgroepen worden een aantal thema’s besproken en vervolgens wordt in de
grote groep verslag uitgebracht. In bijlage bij dit verslag: checklist en belangrijkste vaststellingen
per onderdeel.
Schepen Els heeft de vragenlijst ook volledig ingevuld zodat wisselwerking mogelijk is tussen wat
het beleid en de leden van de Seniorenraad vinden. Op een aantal punten zijn er verschillen.
De prioriteiten uit de methodiek van de algemene vergadering van mei 2013 + deze van vandaag
zullen we bundelen en tegen volgende AV een voorstel formuleren hoe we hiermee verder aan de
slag gaan. Bedoeling is dat de Seniorenraad als adviesraad niet enkel opmerkingen maar vooral
ook suggesties zal formuleren die gerealiseerd kunnen worden.
3.

Nieuws van het Dagelijks Bestuur

Kerstkaart
Een 700-tal kerstwensen werden verzonden en bezorgd aan de 80+-ers, bewoners woonzorgsite,
leden en vrijwilligers Seniorenraad, raadsleden en andere contacten. We kregen intussen ook een
aantal wensen terug. Het initiatief werd positief onthaald, met extra dank aan de vrijwilligers die
de omslagen schreven.
Nieuwe naam voor de ‘ontmoetingsnamiddagen voor senioren op maandag’
Nog tot eind januari gaan we op zoek naar een leuke naam voor de ontmoetingsnamiddagen nu
‘het paviljoen’ niet meer in gebruik is. Suggesties zijn nog steeds welkom.
Nieuwjaarsdrink voor vrijwilligers Seniorenraad
Om de vrijwilligers die meewerken aan initiatieven van de Seniorenraad te bedanken, organiseren
we (net als in de zomer) een gezellige vriendschapsdrink op donderdag 30/01 om 14uur.
Uitnodiging volgt. Agnes vraagt dat er meer rekening gehouden wordt met de suggesties die
gedaan worden door de vrijwilligers.
4.

Nieuws van de Schepen

Verbroedering Borgloon
Gilberte bezorgde in december de contactgegevens van de verantwoordelijke in Borgloon aan Els
die aangegeven heeft dat zij en Wilfried dit initiatief zeker willen organiseren. Ook Danny kreeg de
info omdat hij binnen het dagelijks bestuur liet weten dit wel mee te willen voorbereiden. Danny
stuurde gisteren een bericht aan mr. Reweghs omdat er op 24/04 ook een dorpsrestaurant
gepland is. In Borgloon gaan ze er echter van uit dat die dag behouden mag blijven. De leden van
de AV bevestigen dit nu ook omdat er weinig ‘dubbele boekingen’ zullen zijn. Mia zoekt een
oplossing omdat ze zeker graag meegaat maar ook mensen begeleidt naar het dorpsrestaurant.
Els neemt contact met Borgloon voor verdere afspraken en wacht het volledige programma af dat
in februari bezorgd zal worden.
‘Hoeilanders schrijven’
Naar aanleiding van dit initiatief tijdens het voorbije Druivenfestival is de Bib nog op zoek naar
volgend boek uit 1953: “Ons dagelijks brood” van Yvonne Deman. Waarschijnlijk heeft Claire
Bolsius nog wel een exemplaar. Els en Gilberte bekijken dit verder om contact op te nemen.
Beste wensen voor het nieuwe jaar
Ook Els wenst iedereen het beste voor 2014 en dankt de leden voor hun engagement.

5.

Varia/mededelingen



Robby meldt dat het systeem van wachtdienst van de apothekers na 22u gewijzigd werd.
Mensen kunnen een kaart krijgen met telefoonnummer voor oproepen zodat men weet welke
apotheker van wacht is. Meer info hierover is ook te vinden in de Serrist.
De Seniorenraad vraagt dat dit zeker ook duidelijk vermeld wordt in Hier Hoeilaart, website,…
(Marijke voor gevolg).



Vrouwenbond ‘t Eekhoorntje organiseert terug een infonamiddag rond “Aandacht voor
Levenseinde” (zelfde spreker als tijdens de Week van de Senior). Iedereen van harte welkom
op 03/02.



Bij Okra is er opendeur op 14/01: gratis, niet leden schrijven in bij Maggy.



Andere nuttige data om te noteren:
Donderdag 24/4: uitstap verbroedering Borgloon
Dinsdag 29/4: sportel-dag
Donderdag 8/5: cultuur om 14uur
Druivenfestival van 18 tem 22/9


Kalender vergaderingen 2014 zodat agenda aangevuld kan worden:
Algemene Vergaderingen om 9.30uur op:
Donderdag 13 maart
Donderdag 15 mei
Donderdag 18 september
Donderdag 27 november
Donderdag 8 januari 2015

