Algemene Vergadering 27/09/2018
VERSLAG
Aanwezig:
Gilberte Marchand
Chris Coppin
Rita Dekerk
Danny De Rudder
Eddy Olieslaeger
Christa Simon
Marijke De Rudder (verslag)
Verontschuldigd:
Luc Demaerschalk
Els Uytterhoeven

Lieve Nys-Konickx
Freddy Van den Wouwer

Roland Charleer
Frederic Galand
Paula Witte

Mia Salimans
Stephaan Vos

Agenda :
Ine Leemans van het OCMW komt promotie maken voor een infoavond die georganiseerd wordt
in het woonzorgcentrum op 11 oktober met als thema ‘beschermingsmaatregelen’ (zoals o.a.
bewindvoering). Tot nu toe werd de informatie selectief verspreid bij (familieleden van) cliënten
van het OCMW. Aangezien er nog niet heel veel deelnemers aangemeld zijn, wordt ook promotie
gemaakt bij de Seniorenraad en zal de activiteit vermoedelijk volgende week ook openbaar
aangekondigd worden. Als dit het geval is, mag er ook informatie over gedeeld worden op de
website van de Seniorenraad.
1. Opvolging verslag AV 26 april 2018
Er werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd bij het ontwerp van verslag dat
intussen voor kennisname bezorgd werd aan het college en gepubliceerd werd op de website.

2. Nieuws van de Werkgroep Communicatie en Informatie:
 Oproep voor het bezorgen van informatie voor de website www.seniorenhoeilaart.be
 De nieuwsbrief van september komt er aan. Een aantal artikels worden nog gemaakt en
binnenkort gepubliceerd.
 De website die in ontwikkeling blijft, is intussen ons digitaal visitekaartje geworden.
 Evaluatie verspreiden notaboekjes: boekjes werden in dank aanvaard – laatste
exemplaren mogen verder verdeeld worden.
Suggestie rond bereiken van de doelgroep: We hebben regelmatig al de vraag gesteld om ook
iemand van de Seniorenraad uit te nodigen wanneer “de jaartallen” (zeker vb. de 60- of 65jarigen) ontvangen worden op het gemeentehuis. Jammer genoeg hebben we daar nog geen
steun in gekregen van het gemeentebestuur.
 de connotatie “Seniorenraad” blijft moeilijk voor prille senioren omdat de raad geen
vereniging of organisatie is waar veel leden bij aansluiten.

3. Jaarplanning en initiatieven 2018
 Evaluatie van een paar Seniorenraad-activiteiten:
o Etentje vrijwilligers 23/05/2018: OK! – vrijwilligers weten dergelijk initiatief zeker
te appreciëren en verdienen deze bedanking voor het inzet.
o

Daguitstap 2018: 28 en 30/08 naar Kortrijk
- Voor verschillende personen (niet-stappers) was het programma te zwaar.
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- 2 x museumbezoek is te veel  rekening mee houden in het programma
Suggesties voor volgende programmatie:
VM museum, NM rondrit bus/treintje/boottocht,…
Zorgen voor alternatief voor mensen die aangeven iets minder mobiel te zijn.
Zorgen dat er in de buurt van de bezoeken ook een terras, drankje, bankje,…
aanwezig is.
 ’t Trefpunt Sohie: evaluatie openingsuren
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen en gesprekken in verband met de huidige
openingsuren van ’t Trefpunt Sohie, deden we in augustus een rondvraag bij de vrijwilligers
die de bardienst verzorgen om te informeren naar mogelijkheden om al te starten vanaf
13.30u in plaats van 14u. De realiteit leert immers dat nu de cafetaria vaak al rond 13u
geopend wordt door aanwezige personeelsleden op vraag van deelnemers nog voor de
vrijwilligers aanwezig zijn. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Het merendeel van de vrijwilligers gaf aan dat ze nu al vaak rond 13.30u aanwezig zijn en
dat in de toekomst willen blijven doen. We stellen dan ook voor om in de toekomst de
cafetaria te openen vanaf 13.30u met de duidelijke afspraak dat de vrijwilligers van dienst
de sleutel afhalen hiervoor en de deur niet meer eerder geopend wordt.
Beslissing AV: vrijwilligers vragen om rond 13.30u de deur te openen zodat mensen vanaf
dan binnen kunnen. Vrijwilligers die van dienst zijn, halen de sleutel zelf af aan de balie van
het GC die ook vanaf 13u open is, speciaal voor de ontmoetingsnamiddagen. Voor de
aankondiging van de ontmoetingsnamiddagen behouden we ‘14 tot 16u’ met vermelding
‘deuren open vanaf 13.30u’.
Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de kaarters die hopelijk ook begrip zullen
hebben voor de vrijwilligers en het personeel van het GC.
 Planning najaar:
Marijke maakte een overzicht met de najaarsactiviteiten voor senioren (zie bijlage).
Naast de Week van de Senior 2018 met een aantal initiatieven in november, staan er ook
nog een aanbod “ ’t is te doen in den achternoen”, een paar sporteldagen en 3
dorpsrestaurants op de kalender.
Een nieuwe promotiefolder hiervoor is in de maak.
Marijke doet een oproep voor suggesties voor 2019. De dienst Vrije Tijd en Welzijn starten
stilaan met de opmaak van het programma. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe het
aanbod voor senioren zal samengesteld worden.
4. Interradenoverleg:
 Verslag bijeenkomst 7/6/2018 en bijeenkomst 26/09/2018
 Voorstelling resultaten bevraging adviesraden (De Wakkere Burger):
Het overzicht dat bezorgd werd aan de voorzitters is ook te raadplegen op de
gemeentelijke website (www.hoeilaart.be/adviesraden). De verwerking van de
verzamelde gegevens kon eigenlijk veel beter gebeuren. Aan de Wakkere Burger wordt
gevraagd dit verder te analyseren en suggesties te doen.
 Zoekfunctie voor verslagen op gemeentelijke website: OK – er werd prijsofferte
gevraagd aan de leverancier van de website > dit is intussen geregeld waardoor het
eenvoudiger wordt om iets op te zoeken op de gemeentelijke website. Heel wat
documenten zijn intussen doorzoekbaar
 Suggestie om memoranda te publiceren op website: Bram vraagt na wat mogelijk is >
ook dit is intussen in orde.
 Voorstelling Raad van Beheer jeugdwerkinfrastructuur: Erwin gaf een woordje uitleg over
de samenstelling en werking van deze raad. Volgende keer is de Seniorenraad aan de
beurt. Op 26/09 gaf Gilberte dus een woordje uitleg bij de werking en initiatieven van de
Seniorenraad. Ze deed dit aan de hand van www.seniorenhoeilaart.be. Ook de aanwezige
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voorzitters van andere raden konden opnieuw vaststellen dat de Seniorenraad eigenlijk
wel een heel ‘actieve’ raad is.
Voorstel organisatie verkiezingsdebat op 4/10/2018: woordje uitleg bij de inhoudelijke en
praktische organisatie. Ook de promotie voor het debat en de oproep om vragen door te
sturen, krijgt stilaan vorm.
Memoranda van de adviesraden: stand van zaken > de memoranda die intussen
openbaar gemaakt werden, zijn terug te vinden op www.hoeilaart.be onder het luik
adviesraden.
 Bevraging De Wakkere Burger: stand van zaken
Zie hoger: tijdens het voorbije interradenoverleg was hier weinig nieuws rond te melden.
Een aantal resultaten werden intussen gepubliceerd op de gemeentelijke website maar
gezien de


Organisatie verkiezingsdebat op 4/10/2018
o Vragen inzenden aub via verkiezingenhoeilaart@gmail.com
o Uitnodiging en oproep voor vragen wordt nog via mail bezorgd
o Wie wil handje helpen voor toog en opruim?
o Debat Fietsersbond: niet zo veel geïnteresseerde burgers aanwezig.
Reactie op citaat memorandum?:
- Banken en sanitair ontbreken op het gemeenteplein >> daar is weinig
reactie op gekomen.
- Suggestie om de zone 30 nog beter aan te duiden >> grote aanduiding op
straat zou toch mogelijk moeten zijn?
- Vraag naarr overdekte fietsenstallingen.  Voorzien in Groenendaal.

5. Nieuws van en vragen aan het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur hield overleg op 17/05 en 03/09. Onder meer volgende thema’s kwamen
aan bod:
 Oprichting mobiliteitsraad: aanduiden afgevaardigde namens Seniorenraad
De Mobiliteitsraad is momenteel nog niet geïnstalleerd. Het zal afwachten worden tot de
herinstallatie van de nieuwe raden om dan de mobiliteitsraad opnieuw samen te stellen.
Het is nog niet duidelijk of de Seniorenraad blijft bestaan in de huidige vorm. Het lijkt nu nog
niet aan de orde om een afgevaardigde aan te duiden.
Vraag vanuit de AV: Werd dit opgelegd van hogerhand? Druk van de fietsersbond?
 niet altijd de focus leggen op fietsers aub, er zijn immers ook heel wat voetgangers die
zwakke weggebruiker zijn. ‘Koning fiets’ maar ook meer aandacht hebben voor voetgangers!
 Planning laatste bijeenkomst AV van deze legislatuur
Het dagelijks bestuur stelt voor om na afloop van de AV in november samen een broodje te
eten, al dan niet met de partners. In de namiddag staat ook het optreden van Barbara Dex op
het programma (kaarten nog steeds te koop) waarbij de Seniorenraad de bardienst verzorgt.
We wachten nog even de betaling van de kaartenverkoop van de uitstap af (busvervoer uitstap
moet nog betaald worden) en bekijken dan of budget toelaat om dit aan te bieden als afsluiting
van deze legislatuur.
 Gemeenteraadsverkiezingen: tijd voor actie!
o Feedback over de gesprekken met de verschillende partijen naar aanleiding van het
bezorgen van ons memorandum.
o Eventuele vraag voor het debat: Project 73 assistentiewoningen - wat is het standpunt
van de politieke partijen? De nood aan assistentiewoningen bestaat en de prognose is
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dat deze nood zal stijgen bij de bevolking. De boodschap is ook dat er bijkomende
woningen in het centrum moeten komen. En toch is men tegen dit project?
Vraag vanuit de SR: Er is nood aan levenslang wonen, liefst zo lang mogelijk thuis. Er
is een stijgende nood aan assistentiewoningen maar men is wel tegen het project in
het centrum. Dit staat toch haaks op de aankondiging dat er in het centrum
bijgebouwd zal worden. >> Voor het debat: vragen rond wonen, punten vanuit het
memorandum naar voor schuiven.
 Advies Ipitup-beweegbank
Naar aanleiding van de Sportel-speelpleindag was er een demonstratie van een ‘ipitupbeweegbank’. In opvolging van eerdere suggesties om ook beweegtoestellen voor senioren te
plaatsen in de omgeving, formuleerde het dagelijks bestuur een advies hierover.
 Voorbereiding en evaluatie van een aantal initiatieven
 Opvolgen regionaal platform ouderenraden

6. Nieuws van en vragen aan de schepen
Geen nieuws.
7.

Varia en ter info:
 Vrijwilligersacademie – uitnodiging infosessies in november
 Vrijwilligersloket - suggestie: Lijst maken met initiatieven en activiteiten die er zijn zodat
vrijwilligers zich kunnen opgeven als ze zin hebben om een handje te helpen. Frederic
bijvoorbeeld wil af en toe een aantal dingen doen maar kan moeilijk terugvinden waar er
hulp gevraagd wordt.
Vraag naar stand van zaken verdere uitbouw vrijwilligersloket: bij Marijke on-hold
wegens andere prioriteiten.

Volgende bijeenkomst AV: donderdag 29 november 2018
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