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1. Verwelkoming door de voorzitter
Gilberte verwelkomt de aanwezigen en komt even terug op een aantal punten die de
voorbije weken aan bod kwamen en/of die onze aandacht vroegen.
2. Goedkeuring verslag
Volgende aanpassingen werden genoteerd:
 Datum verslag aangepast: 2012 > 2013
 Punt 4: Jos Thomeer bedankte uittredend voorzitter Josse Joosten uitgebreid namens
de leden van de Seniorenraad. Josse was de voorbije jaren een drijvende kracht voor
tal van initiatieven en zorgde ervoor dat onder meer het parkpaviljoen verder
uitgebouwd werd als wekelijkse ontmoetingsplek voor senioren.
Jos Thomeer wenst het nieuwe bestuur ook veel succes en verfrissende ideeën toe om
de volgende jaren te blijven werken voor en met de Hoeilaartse senioren.
 Punt 5: Maggy Lietaert liet weten dat de spreker die OKRA in de maand mei uitnodigt
het zal hebben over diabetes en niet over dementie zoals gemeld werd.
Het verslag van de vergadering van 14/03/2013 wordt goedgekeurd.
3. Dagelijks Bestuur – verslag van de werkzaamheden
Gilberte geeft een kort overzicht van de belangrijkste agendapunten die aan bod kwamen
tijdens de bijeenkomsten van het dagelijks bestuur op 28/03 en 18/04.


Verslagen AV: na goedkeuring door de AV zal het verslag van de vergadering ook ter
informatie geagendeerd worden voor het College van Burgemeester en Schepenen. Dit
gebeurt ook zo voor de verschillende adviesraden. Het goedgekeurde verslag wordt ook
steeds gepubliceerd op de gemeentelijke website.



Statuten en Huishoudelijk Reglement: we maken in de volgende maanden werk
van aangepaste statuten en een nieuw huishoudelijk reglement voor de seniorenraad.
Eerst willen we samen met de andere adviesraden bekijken waar eventueel afstemming
mogelijk is om in de toekomst zo veel mogelijk op eenzelfde lijn te werken. Via de
ROAS hebben we ook goede voorbeelden van andere ouderenadviesraden opgevraagd.
Bedoeling is aansluitend hierbij en na overleg ook te bekijken op welke manier de
seniorenraad in de toekomst ook advies kan geven over de subsidiëring van de
seniorenverenigingen. Nu gebeurt dit nog steeds door de cultuurraad via het
subsidiereglement voor de cultuurverenigingen.



ROAS jaarthema 2013–2014: de regionale ouderenadviesraad zal het komende
werkjaar vooral aandacht hebben voor de ‘niet-georganiseerde ouderen’. Gilberte houdt
ons verder op de hoogte over de punten die binnen de ROAS besproken worden. Samen
met Schepen Els is zij onze vertegenwoordiger in de AV. Het is wenselijk om er telkens
voor te zorgen dat er een plaatsvervanger meekan naar de vergadering indien Els of

Gilberte verhinderd zijn. Robby deed een extra oproep om (niet alleen voor dit) er toch
telkens voor te zorgen dat de seniorenraad goed vertegenwoordigd is wanneer daarom
gevraagd wordt of het wenselijk lijkt.


Seniorenraad: we zullen in de komende maanden duidelijk kenbaar maken dat onze
raad ‘springlevend’ en actief werk wil maken van een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’
voor jong en oud. Dit thema komt verder nog aan bod.



Vorming en informatie: de voorbije weken en maanden werd deelgenomen aan heel
wat activiteiten en overlegmomenten waar de seniorenraad vertegenwoordigd werd
door één of meerdere leden.
o Provincie Vlaams-Brabant info: interessante uiteenzetting.
o Oproep van de Cultuurraad ism De Wakkere Burger: de seniorenraad is ingegaan op
de uitnodiging om mee te denken rond participatie en inspraak in beleid en rond het
opmaken en opvolgen van een memorandum. 2 boeiende en leerrijke avonden!
o Politieschool: lezing rond kansarmoede > stijgende problematiek die ook bij
ouderen voorkomt.
Agnes merkt op dat haar ervaringen tijdens de bezoeken met het seniorenteam
toch vaak ook positief zijn voor de Hoeilanders. Opvallend is hoe vaak onze
ouderen in de gemeente het toch nog zeer goed hebben. We zijn er ons
uiteraard van bewust dat dit zeker niet altijd het geval is, maar toch lijkt de
algemene tendens positief te zijn. Ook andere leden van het team delen de
mening. Nuance is zeker dat degenen die het bezoek weigeren, misschien soms
ook wel degenen zijn die het niet zo goed hebben. We vragen na bij An
Stroobants wat haar algemene bevindingen hierover zijn.
Mia merkt op dat ze bij Ziekenzorg vaststellen dat spijtig genoeg slechts 3
Hoeilanders aanspraak maken op de gemeentelijke mantelzorgpremie. Marijke
laat weten dat vanuit het Sociaal Huis en ouderenzorg OCMW eerst bekeken
wordt of betrokkene recht heeft op de hogere premie die de Vlaamse Overheid
uitkeert. Vermits nog geen cumul mogelijk is, gaan ze op zoek naar de meest
voordelige formule. Het is uiteraard wenselijk dat cumul van beide premies
mogelijk is en dat er nog meer promotie en informatie verspreid wordt over de
premie en mantelzorg in het algemeen.
o Lezing Dirk Dewolf – Ouderenzorg en Welzijn: ook hier heel wat interessante
informatie gehoord. Paula Witte maakt verslag, waarvoor dank.
o Cultuurdienst en -raad: ziet een verdere samenwerking zeker zitten waar mogelijk
op 12/06 is er overleg met de verschillende adviesraden
o Wegwijs adviesraden Ouderenbeleid – interessante Provinciale uiteenzettingen en
vorming rond lokale werking van ouderenadviesraden en ouderenbeleid
o Evaluatie alcoholcharter: de werkgroep zal opnieuw samenkomen om hier verder
aan te werken. We zullen hierover zeker nog een advies formuleren.
o Het Dagelijks Bestuur zoekt nog even verder zijn weg om de werking goed te
organiseren.
o Gilberte had reeds een overleg met Beatrijs (ivm GC Felix Sohie), met Els
(seniorenbeleid) en ook met Greta (ivm de communicatie).
> Deze week verschijnt er ook een artikel in de Serrist ivm de seniorenraad.

4. Vertegenwoordiging Seniorenraad
o Het Dagelijks Bestuur is van mening dat we als Seniorenraad ook moeten voeling
proberen te houden met adviesraden/werkgroepen rond vb. cultuur, sport,
bibliotheek,… zeker omdat ook in die segmenten heel wat senioren actief zijn.
Momenteel is er geen structurele vertegenwoordiging of regelmatige terugkoppeling
voorzien naar de seniorenraad of wordt er vanuit de raad weinig advies geformuleerd
rond deze beleidsthema’s. Wel zijn er nu al een aantal senioren die zetelen in een raad
maar dan als vertegenwoordiger van een andere organisatie. Op die manier kunnen we
wel op de hoogte blijven van de initiatieven/agendapunten die er aan bod komen.
Bedoeling is op korte termijn te bekijken waar het wenselijk en mogelijk is om
bijkomend een afgevaardigde van de seniorenraad aan te duiden.
Op de Cultuurraad werd in dezelfde optiek voorgesteld om dit punt tijdens het overleg
van raden te bespreken voor de verschillende adviesraden die werkzaam zijn in

Hoeilaart. Op die manier kan minstens een goed overleg en betere wisselwerking
onderling tot stand komen.
o

Raad Van Beheer GC Felix Sohie: Gilberte blijft zetelen als afgevaardigde van de
seniorenraad.
We wachten het resultaat van de bespreking tijdens het overleg van raden
(12/06/2013) af om dit punt verder te behandelen.

5. Voorstel: Project Kerstfeest voor senioren
Nu organiseren verschillende seniorenverenigingen een kerstfeest waar dan ook de meeste
leden op aanwezig zijn (Okra, LBG). De vraag wordt gesteld of het haalbaar kan zijn om
met alle verenigingen samen te bekijken wat mogelijk is om samen een kerstfeest voor
senioren te organiseren.
De afgevaardigden zullen dit voorstel terugkoppelen naar de besturen van de verenigingen
om intern te bespreken en al dan niet positief te reageren. Gelieve hierover zo snel
mogelijk een seintje te geven bij iemand van het dagelijks bestuur.
Indien een initiatief gepland wordt, moet er zeker rekening gehouden worden met de
weersomstandigheden (vb. LBS doet paasfeest omdat het in december vaak te slecht weer
is).
Er wordt ook opgemerkt dat er vb. bij Okra voor gekozen werd om de vrijwilligers van de
vereniging die dag niet te laten werken omdat zij al het hele jaar door aan de slag zijn. Bij
een dergelijke organisatie dient hier zeker rekening mee gehouden te worden.
6. Werkgroepen en suggesties
o Week van de senior 2013:
Op dit moment is er nog geen specifieke werkgroep samengekomen, maar binnen het
dagelijks bestuur werden al een aantal ideeën voorgesteld.
Voorstel programma:
Zondag 17/11:
Cultuur om 14u (dienst cultuur)
Maandag 18/11:
Sportinitiaties (sportdienst)
KWISnamiddag (seniorenraad)
Dinsdag 19/11:
Uitstap Luik (seniorenraad)
Feestnamiddag woonzorgsite ? (Okra)
Praatcafé dementie (Mozaïek)
Woensdag 20/11:
Uitstap Luik (seniorenraad)
Infoavond Levenseinde (Ziekenzorg)
Donderdag 21/11: herhaling Nacht vd geschiedenis (dienst cultuur/sociaal beleid)
Vrijdag 22/11:
Kaas-, Wijn- en Dansavond (seniorenraad) met DJ Roland
Aangezien het nog om voorstellen gaat, zijn suggesties uiteraard nog steeds welkom.
Dit voorstel wordt in de volgende weken verder concreet uitgewerkt.
o

Communicatie:
We willen in de toekomst proberen om regelmatig informatie te verspreiden vanuit de
seniorenraad (persbericht, folder, seniorenkrant, website,…). Indien er
geïnteresseerden zijn om hieraan mee te werken, dan mag dit eveneens gemeld
worden aan iemand van het dagelijks bestuur.

7. Leeftijdsvriendelijke gemeente
Marijke bracht een interactieve werkvorm mee waarbij we rond de verschillende thema’s
die in het concept ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ aan bod kwamen aandachtspunten
noteerden. Met de nadruk op de elementen uit ons memorandum kunnen we nu verder aan
de slag om hier een uitgewerkt dossier met voorstellen rond voor te stellen. Bedoeling is
dit voorstel klaar te hebben tegen de algemene vergadering van september.
Marijke overloopt de belangrijkste elementen die op de verschillende affiches vermeld
werden. De lijst (zie bijlage bij dit verslag) kan nu verder verwerkt worden.

8. Varia
o Praatcafé Dementie: het praatcafé is succesvol van start gegaan. Mozaïek dankt de
Seniorenraad en de dienst Sociaal Beleid voor de organisatie van het infomoment met
prof. Van Broeckhoven en de ondersteuning die tot nu geboden werd.
o

Valbus: Marijke laat weten dat er op 7 juni een opendeurdag georganiseerd wordt in
het woonzorgcentrum Den Dumberg. In samenwerking met Ziekenzorg kan het Sociaal
Huis ook de Valbus terug naar Hoeilaart halen en wordt een infomoment rond
valpreventie gepland.
Aangezien er vanuit het OCMW nog geen promotiemateriaal ter beschikking werd
gesteld, wordt deze later nog bezorgd.

o

Nieuws van de Schepen: Schepen Els is verontschuldigd maar liet alvast weten dat er
momenteel verder gewerkt wordt aan de beleids-meerjarenplanning binnen
verschillende politieke werkgroepen. Bedoeling is om de verschillende adviesraden
hierover in de komende weken te raadplegen.

Omdat het anders nog een hele tijd duurt eer er een nieuwe bijeenkomst van de Algemene
Vergadering van de Seniorenraad gepland is, houden we een extra vergadering op
Donderdag 4 juli om 9.30uur in lokaal ’t Roth van het GC Felix Sohie.

