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AGENDA:
1.

Verwelkoming Gilberte

Gilberte verwelkomt de aanwezigen en geeft dadelijk het woord aan tafelgast Eric Kumps van de
milieudienst.
2.

Tafelgast: Eric Kumps van de milieudienst

Eric komt een aantal initiatieven promoten en toelichten.
Evenement in kader van ondertekening “Burgemeestersconvenant” (werd op 25/6 door 56
gemeenten in Vlaams-Brabant getekend): Engagement om tegen 2020 20% van CO²-uitstoot te
verminderen. Op vraag van Schepen voor energie zullen verschillende acties opgezet worden.
Eerste initiatief op zaterdag 4/10 van 14u tot 17u > “Promotie elektrische fietsen”. Drie lokale
handelaars uit de streek i.s.m. verschillende leveranciers – demonstratie en proefparcours om uit
te testen. Elektrische fiets is hulpmiddel voor gebruikers om de “moeilijke” stukken te
overbruggen. Keuze voor verschillende merken en verschillende prijsklassen die hun degelijkheid
en kwaliteit al bewezen hebben. Bedoeling om focus te leggen op wegbannen van de auto wanneer
mensen vb. voor kleine boodschappen naar dorpskern komen.
In de toekomst overwegen om een aantal “samenaankopen” te organiseren om prijs te drukken
(Vb. voor fietsen, voor isolatie, voor thermografische fotografie).
•

Vragen vanuit de Seniorenraad:

- Wat met subsidiering? (mogelijkheid tot ondersteuning voor senioren). Niet alleen rond thema
mobiliteit maar zeker ook thema beweging voor senioren. Tenslotte is aankoop fiets toch dure
zaak. Vraag is ook te verantwoorden omdat er nu ook geïnvesteerd werd in elektrische laadpunten
die nu voor fietsen niet gebruikt worden.
- Nadeel batterij? Moet die ook tijdens wintermaanden constant in de lader blijven? Batterij kan in
principe 600 a 700 keer opgeladen worden zonder capaciteit te verliezen, dus ongeveer 2-3 jaar.
- Plaatsen van een systeem om banden op te pompen? (zoals een tankstation voor autobanden)
Mogelijks oplossing te vinden bij Repair Café.
Eric doet ook een oproep om eventueel iemand van de Seniorenraad af te vaardigen in de
milieuraad of suggestie om vb. af en toe langs te gaan op mekaars vergaderingen voor toelichting
rond bepaalde thema’s. Nu komt er al meer uitwisseling van agenda’s en verslagen vergaderingen
om zo op de hoogte te blijven. Milieuraad is vooral bekommerd om vb. Zoniënwoud, trage wegen
herwaarderen, alle milieu-en natuuraangelegenheden. Verslagen ook te raadplegen op
gemeentelijke website. Gemeentevijver moet in de toekomst aangepakt worden en dan zal dit ook
uitgebreid ter sprake komen.
Christa wil eventueel naar Milieuraad gaan > mee te nemen naar DB Seniorenraad.
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3.

Verslag Algemene Vergadering 15 mei 2014
Geen opmerkingen ontvangen – verslag OK.

4.

Initiatieven:

‘Ontmoetingsnamiddagen voor senioren’
•

Schrijven vanuit CBS in verband met gebruik cafetaria vanaf 1/1/2015: wekelijks gebruik
door Seniorenraad en voor verenigingen in beurtrolsysteem op dinsdag.

•

Bekendmaking nieuwe naam: voorstel 20/10/2014 - uit te nodigen: College, Seniorenraad
en vrijwilligers van Seniorenraad (cafetaria en activiteiten). Vraag om ook vrijwilligers
OCMW uit te nodigen >> nu niet doen, combinatie is beetje vreemd – hen beter bij een
andere gelegenheid uitnodigen voor ontmoeting.

•

Via persbericht bekendmaken en mensen uitnodigen om langs te komen en kijkje te
nemen.

•

Folderrek met informatie tijdens ’t Trefpunt > nog niet voorzien – mee te nemen naar DB.

•

’t Trefpunt promotie: flyer te maken voor verspreiding te bezorgen aan vrijwilligers SR,
leden SR, seniorenverenigingen, vermelding in UIT-kalender HH, persbericht,… . Flyer ook
te bezorgen aan WZC, DVC via leden Seniorenteam, ook bereiken via Sociale Dienst,
Sociaal Huis en ruime bekendmaking via winkels indien nog wenselijk.

Week van de Senior 2014: planning – stand van zaken
•

Voorstel start ‘Week van de Senior’ met receptie voor alle 65-jarigen in 2014 → zondag om
11 uur. Vraag aan CBS voor adressen (Marijke!) – receptie in lokaal Molenberg want
cafetaria in gebruik. Bedoeling: kennismaking en woordje uitleg werking Seniorenraad + dit
initiatief ook gebruiken om verenigingen kans te geven hun werking bekend te maken en
vrijwilligers te zoeken + aanmoedigen om ook de “vereniging van dat jaartal” te
mobiliseren om mee samen te werken.

•

Programma Week van de Senior 2014: zie bijlage
! nog een aantal elementen voor info moeten nagevraagd worden – zeker na te vragen in
Woonzorgcentrum wat thema van infoavond is (Mia van Ziekenzorg heeft nog geen info
gekregen).

5.

Nieuws van het Dagelijks bestuur

Adviezen
•

Adviezen ’t Trefpunt: advies werd geformuleerd en intussen beantwoord (zie eerder).
Alcoholcharter: schrijven vanuit gemeente deze week ontvangen – teksten worden
meegestuurd met dit verslag.

Overleg raden – project ‘de Wakkere Burger’
Doel: betere communicatie met andere raden, uitwisselen van informatie, verslagen en
agenda’s.
Eind augustus overleg rond erkenning verenigingen en andere overlegthema’s.
Door project Wakkere Burger meer toenadering en overleg + proberen meer structuur te
brengen in overleg raden. Seniorenraad beloofde mee werk te maken van overleg raden en
daarom meer engagement om samen te komen
Erkenningsreglement verenigingen wordt nu ook besproken binnen dit overleg. Zo wordt
het in de toekomst makkelijker om bepaalde voordelen toe te kennen (infrastructuur,
subsidie, uitleen, ..). Eens de ontwerptekst klaar is, zullen de adviesraden het voorstel
krijgen om advies te geven en opmerkingen te formuleren. Wijkcomités, jaartallen, vb
HHDorp, .. die eerder projectmatig werken zijn geen vereniging, maar worden op andere
manier ondersteund na goedkeuring door het CBS. Zij vallen niet onder het
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erkenningsreglement verenigingen. Het doel is om definitief voorstel klaar te hebben voor
gemeenteraad juni 2015 om zo reglement te laten ingaan op 1/9/2015.
Allerlei
19/9: studiedag vrijetijdsparticipatie voor ouderen. Gilberte neemt deel.
24/9: studiedag
provincie
en
Vlaamse
Ouderenraad
rond
leeftijdsvriendelijke gemeente. Hoeilaart verzorgt ook een workshop

communicatie

in

Gilberte vervangt Chris op volgende Cultuurraad
2/10: BIN-vergadering (Buurt Informatie Netwerk)
6.

Nieuws van de Schepen
2/10: Jong VLD organiseert modeshow met spreker A. De Croo en/of A. Turtelboom ten
voordele van kankeronderzoek.
5/10: Opendeur site Kelleveld, iedereen welkom. Om 11u officiële opening en rondleiding.
14u rondleiding en tentoonstelling oude materialen serristen.
Website: raden kunnen geen activiteiten ingeven en op toekomstige website zullen ook
verenigingen dit niet meer kunnen (nu te veel fouten).
“Samen Voor” organiseert opruim/kuismoment om gemeentelijke verkeersborden af te
wassen.
15/10: receptie 15-jarig bestaan van Kennisbeurs Druivenstreek (ter info).
“Nieuws van de Schepen” noemt in de toekomst ook “vragen aan het beleid” waardoor
vragen ook via Els doorgegeven kunnen worden. Naam te wijzigen vanaf volgende AV.
Vraag stand van zaken knelpuntenwandeling > Freddy heeft intussen al verschillende
dingen doorgegeven aan technische dienst in verband met Bakenbos en twee knelpunten in
het centrum. Ook contact met schepen Marc Vanderlinden hierover en antwoordbrief al
ontvangen. Robby moet verslag nog afwerken en zal dit in komende dagen doen

7.

Varia/mededelingen

Armoede op agenda SR
Stond in vorig verslag AV > Er komt overleg met Wilfried VR om te bekijken wat kan
gebeuren. Suggestie van Freddy: contact met vzw Voedselhulp nemen is in deze zeer
gewenst vooral omdat detectie moeilijk is.
Vraag ivm toepassing nieuw politiereglement
Onderhoud voetpaden – takken snoeien, .. > duidelijk ook opgemerkt bij
knelpuntenwandeling dat er op dit punt echt problemen zijn. Vanuit Seniorenraad het
advies formuleren om de politie opdracht te geven om effectief op te treden.
Politiereglement is goedgekeurd en moet dus ook toegepast worden.
Idem voor fout geparkeerde wagens. Moet allemaal opgenomen worden in advies
knelpuntenwandeling.
Pannekoeken Ziekenzorg 1/11/2014
Zoektocht vrijwilligers voor hulp op 1/11/2014 in de Eekhoorn. Liefst ‘jonge’ mensen voor
opdienen en afruimen.
Energie afschakelplan
Afschakelplan - In welke zone ligt Hoeilaart? Els houdt ons op de hoogte.

VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING: donderdag 27 november 2014 – 9.30u
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