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AGENDA: 

 

1. Inleiding door de voorzitter 

Gilberte verwelkomt iedereen op deze 1e algemene vergadering na een volledig werkjaar van 
de vernieuwde Seniorenraad. 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 9 januari 2014: goedkeuring 

Geen opmerkingen - Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Nieuws van het dagelijks bestuur 

� Het dagelijks bestuur werkte ook de voorbije weken verder aan de opvolging en voorbereiding 

van agendapunten die aan bod komen tijdens de algemene vergaderingen.  
� Vragenlijst De Wakkere Burger: Er is nog geen nieuws over een nieuwe bijeenkomst van het 

overleg van adviesraden. Intussen werden wel alle raden op vraag van het gemeentebestuur 
bevraagd rond een aantal thema’s. De antwoorden worden verwerkt door de Wakkere Burger 
die vervolgens ook voorstellen zal formuleren naar gemeentebestuur en adviesraden om de 
wederzijdse communicatie en samenwerking te verbeteren in de toekomst. 
De antwoordlijst wordt toegevoegd aan het verslag. Reacties en suggesties zijn welkom! 
 
Els laat weten aan Luc dat in het verslag van de Provinciale Ouderenraad (POAR) de 
mededeling hierover verkeerd verwoord werd. 
 
Omdat het niet helemaal duidelijk is wat de ‘Wakkere Burger’ is, geeft Luc hier nog wat 
toelichting bij. In Hoeilaart werd de vraag naar begeleiding vanuit het gemeentebestuur 
geformuleerd. In de komende maanden zal dit project hopelijk meer vorm en resultaat 
krijgen.  

 Meer info vind je via www.dewakkereburger.be. 
 

4. Leeftijdsvriendelijke gemeente: werkgroepen voor prioriteiten 2014 

Luc legt de link tussen het invullen van de vragenlijst van de Vlaamse Ouderenraad in de AV 
van januari en de volgende stap naar de werkgroepen die er nu zijn gekomen om verder aan 
de slag te gaan rond een aantal thema’s. 
In het dagelijks bestuur zijn de prioriteiten van 2014 vastgelegd op basis van de gegevens en 
daarom zijn er verschillende werkgroepen opgestart: 

Werkgroep welzijn met vooral aandacht voor mobiliteit > Robby 

 Werkgroep communicatie: hoe communiceren, hoe kenbaar maken, hoe zetten we  
 senioren op de kaart,… > Danny 
 

Als er leden van de raad willen aansluiten bij een werkgroep of mensen kennen die dat misschien 
willen doen, geef dan gerust een seintje. 

Verslag 

 Algemene Vergadering 
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Werkgroep mobiliteit-knelpuntenwandeling 

Robby geeft verslag van de eerste bijeenkomst van de werkgroep die rond de 
knelpuntenwandeling werkt.  
� 1e doelstelling: bepalen van het doel van deze werkgroep > wat willen we bereiken en 
waarom doen we het? 

� Vaststelling: mensen hebben nood aan contact – bij gebrek eraan komt er vereenzaming. 
Mensen zijn niet alleen afwezig wegens ziekte maar ook om andere redenen � vb. verminderde 
mobiliteit is vaak een probleem waardoor vereenzaming in de hand gewerkt wordt. 

* Openbaar vervoer: is het doenbaar om aan een bushalte te geraken, zijn er schuilhokjes,…? 
* niet altijd goed begaanbare voetpaden,… 

 
1e stap: in kaart brengen van de 4 assen openbaar vervoer in de gemeente wat er voor 
verbetering vatbaar is richting centrum. 
 
2e stap: knelpuntenwandeling (eind april – begin mei > datum nog te bepalen) 
Doel om zeker met 50 senioren op stap te gaan in samenwerking met de sportdienst, 
verenigingen,…  
De bedoeling is om uiteindelijk te komen tot een document dat overgemaakt wordt aan het college 
met voorstellen van verbetering. In de eerste plaats ligt de focus hierbij op het centrum. 
 
Freddy deed en doet nogmaals een oproep om knelpunten te melden. Dit is een zaak van 
iedereen. Hij zond daarom eerder al een documentje met voorstel hoe signalen gemeld kunnen 
worden aan hem. Enkel zo zal het mogelijk zijn om een dossier samen te stellen. 
Een aantal opmerkingen worden geformuleerd: 
* Nilleveldstraat: verschillende voetpaden die vaak bijna niet begaanbaar zijn. Freddy meldt dat in 
het politiereglement staat dat het voetpad onderhouden moet zijn, grind mag niet. 
� Suggestie naar het college om een initiatief te nemen om hier meer op toe te zien en mensen 
aan te sporen om hun voetpad degelijk aan te leggen.  
 
* Paula geeft aan dat in het kader van het seniorenteam intussen heel wat mensen bezocht 
werden en daar is het duidelijk dat niet alleen de mobiliteit een probleem is maar ook andere 
factoren een rol spelen. 
 
* Marie-Paule herhaalt de opmerking dat verschillende mensen aangeven dat ze niet gemakkelijk 
op de bus van de Lijn geraken. Er is ook vraag naar een vorm van belbus in de gemeente. 
 
Het probleem van mobiliteit is zeer ruim. Alles in 1 keer aanpassen, is niet mogelijk. We zullen 
daarom zeker ook op zoek gaan naar de kleine elementen die wel eenvoudig aan te passen zijn 
waardoor al snel kleine resultaten geboekt kunnen worden. 
 
In de marge van dit punt laat Els weten dat er in Hoeilaart een nieuw taxibedrijf zal komen maar 
dat er nog geen zekerheid is van wanneer dit opstart. 
 
De werkgroep heeft een nieuw overleg gepland volgende week dinsdag om dan ook een datum te 
plannen voor de wandeling. 
 
Freddy stuurt alvast mail met 2 meldingen van knelpunten naar gemeente. Zo weten we ineens 
ook of en op welke manier hier gevolg aan gegeven wordt. 
 

 
Werkgroep communicatie: 

� Persbericht i.v.m. aankondiging “Senioren op stap met een missie” 
� werkgroep mobiliteit aankondigen en melding maken van knelpuntenwandeling. De datum  van 
de wandeling wordt later gecommuniceerd. OK voor verspreiding. 
� 3 seniorenverenigingen maken hun activiteiten vooral bekend bij hun leden en af en toe ook 

vb. in lokaal weekblad. 
� Danny meldt dat het niet gemakkelijk is om artikels te maken over telkens nieuwe thema’s en 

vaak ook informatie en toestemming ontbreekt. Het is niet de bedoeling om censuur op te 
leggen. 



  

� Opmerkingen i.v.m. opmaak activiteitenkalender die onvolledig blijft. 
  - ’t Eekhoorntje: jaarplanning ligt vast 
  - Okra: elke 2e dinsdag van de maand 
  - LBG: kalender blijven opvragen. 

 
� Artikel schrijven?! 
De werkgroep communicatie moet nog samenkomen en aan de start een aantal spelregels 
vastleggen: Wie schrijft over wat? - Hoe bepalen we thema’s? - Wie keurt goed? 

 
� Chris meldt dat zij vooral wil werken rond communicatie via persoonlijk contact en het 
aanspreken van mensen. Door af en toe activiteiten te organiseren zullen we ook meer ‘naar 
buiten komen’. 
 
5. Initiatieven 

Ontmoetingsnamiddagen: nieuwe naam 

De ingezonden suggesties werden gebundeld. Aan de leden van de Seniorenraad om hun voorkeur 
te uitten door een ‘top 5’ samen te stellen. Zoals gezegd is het de bedoeling dat de 
‘ontmoetingsnamiddag’ in de toekomst deze naam zal dragen, niet zozeer de cafetaria als locatie. 
Hans hoopt dat de gekozen naam toch een zekere “status” in zich zal dragen. 
Danny suggereert dat deze naam toch ook algemeen bruikbaar moet zijn voor verschillende 
dingen. 
 

Week van de senior 2014: Stand van zaken: 
 * Kaas – en wijnavond in Eekhoorn > zaal bevestigd. 
 * Uitstap voorstellen: Poelkapelle – Lier – Doornik (dinsdag alles dicht?) – Gent (60j TV 

expo/brouwerij Melle) � Suggesties via mail bezorgen aub (rekening houden met november 
einde seizoen, slecht weer, overdosis activiteiten mbt de oorlog,…) 

 * Marijke deed ook een oproep aan de seniorenverenigingen met de vraag naar hun 
 initiatieven > voorlopig nog geen reactie. 
 * Dit jaar zal het de 5e “week van de senior” zijn die de Seniorenraad zal coördineren en 
 promoten. 
 * De werkgroep “week van de senior” mag opnieuw samengesteld worden. 
 * Vraag vanuit de provincie om info over te maken > op termijn infofolder in dit verband maken. 

 
Afscheid van het Lindenhof – 23/24/24 mei  

Naar aanleiding van het voorstel van Gaston Petak voor organisatie dansavond “senioren nemen 
afscheid…” werd contact genomen met de cultuurraad die al een schrijven richtte naar het 
gemeentebestuur om de bezorgdheid voor de verenigingen te uiten. 
Chris neemt vanaf nu deel aan de cultuurraad als vertegenwoordiger vanuit de seniorenraad. In de 
cultuurraad werd een oproep gedaan voor hulp bij deze organisatie. Enkel de vertegenwoordiger 
van Femma reageerde positief.  
 

Voorstel programma: 

* Vrijdag 23/5 (18u?): mini-‘nacht van de geschiedenis’ door Jan van Assche, met aansluitend 
dansavond met Dj Roland en een sandwichbar (om de kosten te dekken). 
* Zaterdag 24/5 en zondag 25/5: tentoonstelling over het Lindenhof in zaal Molenberg van het GC 
Felix Sohie. Aan de heemkundige kring en de cultuurraad wordt medewerking gevraagd.   
Chris vraagt of hiervoor vanuit de Seniorenraad een brief gestuurd kan worden naar de 
heemkundige kring. Robby stelt dat zeker ook Roger Demaerschalk gecontacteerd moet worden. 
Suggestie van Freddy om ook op vrijdag (marktdag) open te houden. 
Om dit tijdig georganiseerd te krijgen moet dringend een oproep gedaan worden naar bruikbaar 
materiaal: informatie, foto’s,… 
 
Chris werkt hier in de komende dagen verder aan en we nemen dit verder op binnen het dagelijks 
bestuur voor bespreking. 
 
“Hoeilaart zomert” 
Voorstel van de Cultuurraad om samen iets te organiseren op zondag 27/7 van 11u30 tot 12u30 
(in totaal 3 zondagen – ook met Sportraad en Jeugdraad). Meer concrete informatie is hierover nog 
niet beschikbaar – wordt vervolgd zodat hierover spoedig een beslissing kan genomen worden. 
 



  

6. Nieuws van de schepen 

Verbroedering Borgloon op 24/4  
Vertrek om 7u30 - ontvangst door een 20 tal leden van de seniorenraad van Borgloon. 
Voorstel van Els om dan ook enkel met de leden van de seniorenraad te gaan. De gemeente 
betaalt de bus en de inschrijving van de leden. 
Brief met de uitnodiging en programma wordt bezorgd - graag antwoord voor 24 maart aub. 
Verontschuldigd: Maggy, Hans, Gaston, Danny, Robby. 
Het dagelijks bestuur doet de voorbereiding om een woordje te zeggen over onze Seniorenraad. 
 

7. Varia – mededelingen 

Opleiding “waarderende benadering” 
Paula en Gilberte volgen deze opleiding van de provinciale ouderenraad (2 van de 4 dagen zijn 
intussen voorbij). Bedoeling is in 4 stappen te leren werken rond positieve instelling en doelen 
bepalen, betrokkenheid vergroten van deelnemers en actoren zodat er meer inbreng is en nieuwe 
talenten ontdekt kunnen worden. 
Wat opviel in de groep van deelnemers die uit verschillende seniorenraden komen: Hoeilaart scoort 
niet zo slecht met de werking van de Seniorenraad. 
 
Politiereglement – advies 
Het politiereglement is een zeer lijvig document. Aan de adviesraden wordt nu gevraagd een 
advies te formuleren met betrekking tot die punten die specifiek tot de bevoegdheid van de raad 
behoren. Het beste is om enkel de dingen door te nemen die van toepassing zijn op de 
Seniorenraad vb. voetpaden, mobiliteit,… en te kijken welke aandachtspunten er zijn. 
Robby, Luc en Rita willen commentaar formuleren. Marijke stuurt de tekst nogmaals door naar 
iedereen. 
 
Communicatie: “Da’s toch handig, dat internet”. 
Gilberte mailde met schepen voor communicatie Joris Pijpen i.v.m. de niet-gebruiksvriendelijkheid 
van de gemeentelijke website. In antwoord liet Joris weten dat er budget voorzien is voor een 
nieuwe website in 2014. 
De flyertjes met promo over de campagne “internet voor ouderen” worden verdeeld. 
 
Kalender - Iedereen van harte welkom 
* Vanavond 20u Integratieforum: De bedoeling is om na te denken hoe er actie kan ondernomen 
worden rond integratie en diversiteit te werken: participatie, Nederlands leren, integreren in de 
gemeenschap,… 
* 13/3 – 19.30u: Infoavond Femma: hervorming familierecht  
* 24/3 – 09.30u: Overleg werkgroep week van senior 
* 25/3 – 20.00u:  Praatcafé dementie met Raf De Bruyn 
* 26/3 – 19.00u: Overleg werkgroep communicatie 
* 16/4 uitstap ’t Eekhoorntje:  Gallo Romeins museum + rondrit in Tongeren 
 
Rondvraag: 
� Hans: voorstel om een sociaalpsychologische werkgroep toe te voegen aan communicatie. Vaak  
probleem bij mensen vooraleer dingen als probleem benoemd worden. Er is meer aandacht nodig 
voor “de mens”. 
Aansluitend hierbij wordt ook nagevraagd of er voldoende professionele begeleiding van 
vrijwilligers Seniorenteam en bij uitbreiding ook Seniorenraad via An Stroobants (momenteel in 
ziekteverlof) voorhanden is. Bij de opstart van het Seniorenteam werd een vorming georganiseerd, 
maar dit mag zeker uitgebreid worden.  
� Maggy: heeft een probleem met haar PC. Ze kan geen mails beantwoorden maar wel ontvangen 
(misschien te bekijken op het computerspreekuur). 
� Gaston: Gemeente Overijse – Valentijnsactiviteit + uitstap naar zee voor senioren + busvervoer 
voorzien voor verschillende activiteiten in het kader van cultuur om 14u in den Blank > taxidienst 
voor vervoer senioren wordt nu op die manier uitgestest. 
 
 
Een dankwoordje naar Luc Van Moorhem die ons de voorbije maanden met raad en daad 

bijstond. Luc vond onze bijeenkomsten meestal boeiende vergaderingen die levendig 

waren en soms nog wat meer gestructureerd mogen worden. Luc zal niet altijd meer 

aanwezig maar blijft zeker bereid om tips te geven. DANKJEWEL! 


