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AGENDA 

 

1. Gast aan tafel: Katrien Vanderlinden – OCMW Hoeilaart 

Gilberte verwelkomt Katrien Vanderlinden, directeur van het woonzorgcentrum, die een 

verslag van An Stroobants rond ouderenzorg en vooral het seniorenteam komt toelichten. 

In de toekomst zal het OCMW proberen telkens iemand af te vaardigen voor de Algemene 

Vergadering (volgens de statuten is de directeur van het woonzorgcentrum nog steeds 

stemgerechtigd lid). Aangezien huidig OCMW-afgevaardigde, An Stroobants, te weinig tijd 

kon vrijmaken voor deelname aan de Seniorenraad, werd na het schrijven van de 

Seniorenraad rond vertegenwoordiging in de raad besloten om af te wisselen. De uitnodiging 

voor de AV zal daarom steeds bezorgd worden aan de OCMW-secretaris die in functie van de 

agenda iemand zal afvaardigen. 

 

Katrien dankt voor de uitnodiging en geeft aan dat ze vroeger niet op de hoogte was dat het 

de bedoeling was dat ze elke vergadering verwacht werd als afgevaardigde van het OCMW. 

An Stroobants, maatschappelijk werker ouderenzorg, werd plaatsvervangend afgevaardigde 

sinds An de specifieke taken rond ouderenzorg toegewezen kreeg. Katrien is zeker bereid om 

in de toekomst nog langs te komen als er bijvoorbeeld specifieke vragen zijn rond de 

woonzorgsite. 

 

Seniorenteam:  

Het overzicht van de werking van het seniorenteam in 2016-2017 werd bezorgd door 

An Stroobants (zie bijlage). Katrien overloopt de bezorgde gegevens en naar aanleiding 

daarvan worden een aantal dingen besproken tijdens de AV: 

o 3 vrijwilligers van het seniorenteam zitten in de AV. Freddy haakte af wanneer er sprake 

was om ook koppels te bezoeken en hij dat overbodig vond. Freddy gaf nu wel een 

seintje dat hij terug wil aansluiten. 

o Op dit moment zijn er nog 6 actieve vrijwilligers (+ evt. Freddy).  

o Seniorenteam aan tafel ging door op 30/9/2016 en 2/3/2017. Waarschijnlijk ook nog 

eentje te plannen in juni. Dit project wordt positief onthaald door de deelnemers. Er mag 

zeker meer volk deelnemen. 

o De senioren zijn soms moeilijk bereikbaar: ze nemen de telefoon niet op of gaan toch nog 

regelmatig op stap. Meestal zijn het de “goede” 80-plussers die positief reageren op de 

vraag of er iemand op bezoek mag komen. 80-plussers in een “verborgen” situatie zijn 
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meestal ook diegenen die het moeilijkst bereikbaar zijn. Het is belangrijk om hier alert 

voor te zijn. An & Katrien doen een oproep om verdoken situaties die eventueel via de 

Seniorenraad gedetecteerd worden te melden. 

o De vrijwilligers geven aan dat het soms ook niet nodig blijkt om langs te gaan. Het gaat 

vaak om mensen die nog heel goed zijn en veel te doen hebben (bv. regelmatig 

restaurantbezoek, geen hulp nodig,… ), maar ze durven geen neen zeggen.  

o In het begin was het vooral de bedoeling om “op onderzoek” te gaan en situatie van de 

80-plussers in kaart te brengen > in welke situatie leven mensen, zijn er specifieke 

noden?,... Intussen gebeuren er vooral nog bezoeken bij mensen die het kunnen 

gebruiken zonder dat er nog veel in kaart gebracht wordt over de situatie. 
  

Een welgemeende proficiat aan de vrijwilligers van het Seniorenteam! 

Voorzitter herhaalt nog even de oproep aan de andere leden van de Seniorenraad om oog te 

hebben voor de omgeving en signaalfunctie te vervullen wanneer iets opgemerkt wordt.  

 

Bib aan huis:  

Dit project werd opgestart in het voorjaar van 2017 (vrijwilligers van het Seniorenteam 

bezorgen boeken wanneer ze op huisbezoek gaan). De bedoeling is dit vooral in de winter 

verder uit te bouwen. Zeker dan is het niet altijd gemakkelijk voor oudere mensen om zelf 

naar de bib te gaan. Paula bezorgde al regelmatig boeken aan1 lezeres die ze bezoekt. Verder 

is het niet duidelijk of er veel afnemers zijn. Foldertje in verband met het aanbod is 

verkrijgbaar via de bib en werd in bijlage bij het verslag van vorige AV bezorgd. 
 

Vraag aan Katrien in verband met (bus)vervoer van en naar de woonzorgsite: 

Vanuit de Seniorenraad werd al herhaaldelijk gevraagd of er geen georganiseerd (bus)vervoer 

mogelijk is van en naar het WZC om zo de mensen de kans te geven op bezoek te gaan bij 

familie, kennissen,… (en bij uitbreiding hiervan: niet enkel voor bereikbaarheid woonzorgsite 

maar ook om deel te nemen aan activiteiten in GC,…) 

Tijdens een overleg tussen de voorzitter van het OCMW en van de Seniorenraad gaf ook 

Wilfried Van Raemdonck aan dat het belangrijk was om mobiliteit van ouderen zo veel 

mogelijk te verhogen en sociale contacten tussen ouderen mogelijk te maken. 

Katrien heeft geen weet van een vraag over vervoer van en naar het WZC maar wil deze 

zeker meenemen naar het managementteam en bekijken of één van de nieuwe voertuigen 

(gewoon rijbewijs!) hiervoor overdag eventueel ter beschikking gesteld kan worden. Er zal 

wel met vrijwilligers gewerkt moeten worden aangezien de inzet van OCMW-personeel niet 

mogelijk is hiervoor. 

 

Katrien geeft aan dat er momenteel vanuit de woonzorgsite al ingezet wordt op vervoer van 

bewoners om hen de kans te geven naar het dorp te gaan voor bv. markt, kapper, apotheek, 

Delhaize, post,… Op vrijdag stopt auto in centrum, aan Delhaize en post. 

Sinds kort (nav vraag vanuit de serviceflats om te winkelen) wordt er naast de vrijdag ook op 

dinsdagnamiddag gereden met bewoners die dat wensen (afzetten aan Okay en uurtje later 

terug ophalen).  

Gilberte geeft wat bijkomende toelichting voor Katrien aangezien de Seniorenraad daar toch 

al een hele tijd mee bezig is en via verschillende kanalen navraagt of er geen oplossing te 

vinden is. Aan Marijke wordt gevraagd om alle informatie en het advies in dit verband te 

bezorgen aan Katrien.  

 Advies vanuit Seniorenraad in voorjaar 2016 

 De Lijn: Paul Vanloo suggereert de inzet van een ‘belbus’ maar dan op een vast moment. 

De bevoegde schepen voor mobiliteit heeft echter eerder al bevestigd regelmatig overleg 

met de Lijn te hebben en gaf al aan dat de belbus eigenlijk zowat onbetaalbaar is en in 

steeds meer gemeenten afgeschaft wordt. Dit is voor Hoeilaart geen optie. 



  

 Toen Elyse Depré “gast aan tafel” was (AV april 2016), werd gevraagd of er een 

uitbreiding mogelijk is in het kader van de Minder MobielenCentrale (nu met 

inkomensgrens en enkel voor specifieke ritten). Elyse ging navraag doen waarom er 

destijds voor Taxistop gekozen werd en onderzoeken wat er eventueel mogelijk is (via 

een eigen systeem?), maar tot op heden hebben we hier geen antwoord op of 

bijkomende info over ontvangen. Ook dit kan mogelijks een optie zijn. 

 In de Hier Hoeilaart van mei 2017 verscheen een oproep voor vrijwilliger-buschauffeurs 

(met geschikt rijbewijs,…) die bereid zijn om regelmatig met de gemeentebus te rijden 

om tegemoet te komen aan deze vraag. Het is afwachten of hier reactie op komt. Enkel 

dan zal een project met de gemeentebus uitgewerkt worden. 
 

In antwoord op de vraag van Katrien waarvoor de nood waarschijnlijk het grootst is, halen de 

aanwezigen vooral aan: bezoek aan bewoners woonzorgsite – ’t Trefpunt Sohie op  

maandagnamiddag – activiteiten in het GC Felix Sohie en specifiek zeker voor aanbod Cultuur 

om 14u. Bij uitbreiding: om te winkelen in het dorp, bezoek aan kapper, tandarts,… 
 

Katrien belooft dit te bespreken en iets te laten weten. Gilberte dankt haar voor haar 

aanwezigheid en uiteenzetting in verband met seniorenteam.  

Gilberte promoot nog het tijdschriftje van de woonzorgsite waarop men een gratis 

abonnement kan nemen > maandelijks krijg je het boekje (met info over werking en 

activiteiten) dan via mail bezorgd. Hierop inschrijven kan via: 

hof.ten.doenberghe@ocmw.hoeilaart.be 
 

 

2. Goedkeuring verslag AV 16/02/2017 

Er werden geen opmerkingen ontvangen. Volgens de nieuwe procedure werd het verslag als 

goedgekeurd beschouwd.  

 

 

3. Jaarplanning activiteiten 2017 

In bijlage: definitieve planning met wat meer informatie waar mogelijk. 
 

 Daguitstap Namen (augustus) 

o Programma bevestigd behalve voor namiddag 

o Namiddag: voorstel Ronquières/Strépy  

> opmerking leden AV: is te ver af en er is niets te zien… Aanwezigen geven een 

aantal alternatieve voorstellen: Tuinen van Annevoie - Maredsous – klooster/abdij - 

Kerk Chevetogne - Abdij Floreffe - Boottocht op de Maas (€14 individuele prijs) 

 We blijven in de buurt van Namen. Het DB neemt dit verder op. Datum wel al aan te 

kondigen in komende Uit-agenda + kaartenverkoop vanaf 1 juli! 

 

 Druivenfestival maandagnamiddag (september) 

Vraag van de Seniorenraad om dit toch niet te laten starten om 14u (bezoek jaarmarkt – 

middagmaal) maar zoals in het verleden de deuren te openen om 14 uur en te starten om 

15 uur. 

 

 Cultuur om 14 uur (seizoen 2017-2018) 

o Jaarprogramma wordt begin juni bekendgemaakt maar in primeur overlopen. De 

Seniorenraad is blij dat er opnieuw een cultuurprogrammatie om 14 uur voorzien is en 

hoopt dat deze in de toekomst vooral goed gepromoot en verder uitgebouwd wordt. 

o Seniorenraad zeker bereid om bardienst te blijven verzekeren – mits goede afspraken 

met de cultuurbeleidscoördinator voor praktische kant.  
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 Etentje bedanking vrijwilligers - evaluatie  

Etentje was zeker OK en werd door iedereen gesmaakt. Het werd een gezellige avond. 

 

 Sportelen: 

Gilberte nam intussen deel aan 2 sporteldagen en deelde een aantal bevindingen: redelijk 

wat Hoeilanders aanwezig, ook wat jongere senioren 55-plussers - veel ‘bezorgdheid’ en 

vriendschap onder de deelnemers - goede sfeer! In Overijse was de kantine spijtig genoeg 

redelijk klein. 
 

Tijdens dansnamiddag in Jezus-Eik werd veel gedanst – noteer voor Hoeilaart: 8/02/2018!

  

Vraag om er op te letten dat de ‘dans’activiteiten zo veel mogelijk gespreid worden 

doorheen het jaar. 
 

 

4. Adviezen 

 Opvolging Advies verslaggeving adviesraden:  

brief met antwoord college ligt ter ondertekening klaar  

 

 Wat met antwoord op advies busvervoer, seniorengids?  

Antwoorden op deze adviezen werden al bezorgd – intussen is er niets meer gewijzigd 

of voortgang in dit verband te melden. 

 

 Volgend jaar in oktober gemeenteraadsverkiezingen > Vorige keer schreef de 

Seniorenraad een memorandum – vraag of we dit deze keer opnieuw doen door een 

‘verlangslijstje seniorenbeleid’ samen te stellen?  

JA, en wel om volgende redenen:  

o nog extra in de verf zetten dat Seniorenraad bestaat en aandacht heeft voor beleid;  

o specifiek aantal dingen in de kijker zetten waar extra aandacht voor gevraagd wordt, 

vb. veiligheid voetpaden (niet alleen voor senioren maar ook voor kinderwagens, 

rollators, rolstoelen,…) omdat veiligheid van alle zwakke weggebruikers belangrijk is. 

(ter info in dit verband: in Lier wordt bij heraanleg openbare ruimte vaak een 

specifieke strook voor rolstoelen, kinderwagens,… voorzien wanneer voetpaden niet 

meer volledige vlak zijn); 

o zeer concreet maken en concrete voorstellen aanbrengen. 
 

Gilberte geeft aan dat er op 9 juni een vormingsvoormiddag georganiseerd wordt voor 

ouderenadviesraden die een memorandum wensen op te stellen. Ze doet dan ook een 

oproep om haar te vergezellen en samen te werken aan de opmaak ervan.  

Wie wil deelnemen en/of meewerken geeft dringend een seintje aan Gilberte of via 

seniorenraad@hoeilaart.be.  

 

Vraag aan alle seniorenraadsleden om minstens 1 concreet punt aan te brengen dat aan 

bod kan komen in het verlanglijstje. Gelieve dit eveneens te bezorgen aan Gilberte of via 

het emailadres van de Seniorenraad. 
 

 

5. Nieuws van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur kwam samen in maart en eind april en zorgde vooral voor voorbereiding 

en opvolging van vergaderingen, activiteiten, adviezen, budget,… Er is momenteel geen 

specifiek nieuws maar wie vragen of suggesties heeft voor het dagelijks bestuur mag deze 

uiteraard steeds bezorgen of een overleg vragen. 
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6. Nieuws van en vragen aan de schepen 

Schepen Els vroeg haar te verontschuldigen voor deze bijeenkomst. Er is geen nieuws van de 

schepen en er worden ook geen vragen voor haar geformuleerd. 
 

 

7. Varia  

 Nominatie Hoeilaartse Parel: Paul Vandenput 

 

 Stand van zaken vraag busvervoer naar woonzorgsite voor bezoekers: kwam aan 

bod bij gesprek met Katrien Vanderlinden 

 

 Stand van zaken knelpuntenwandeling: 

Jean-Pierre Maeyens is nog steeds herstellend – werkgroepje kwam niet meer samen. 

Danny beloofde tegen eind mei een overzicht te bezorgen met stand van zaken (tegenover 

overzicht vorig jaar) + eventueel nieuwe knelpunten en geeft aan intussen al verschillende 

straten bezocht te hebben om foto’s te maken (ter illustratie: slechte voetpaden 

Kasteelstraat, Biesmanslaan). Danny vraagt nog aan Philippe om zijn notities en foto’s van 

de knelpunten te bezorgen tegen eind mei (! Els en Philippe zijn met verlof eind mei).  

Suggestie van Freddy: ‘foute’ foto in de Serrist met een artikel om een oproep te doen dat 

mensen voetpaden, oprit onderhouden voor zowel senioren als kinderwagens en 

rolstoelen. Idem voor geparkeerde auto’s op het voetpad en voetpaden in slechte staat 

(ter info > tijdens de vergadering werd geopperd dat volgens het politiereglement het niet 

toegelaten is om voetpaden in grind aan te leggen en werd gevraagd dat politie hiertegen 

zou optreden >> zie hierbij echter de bouwverordening die door de gemeenteraad 

goedgekeurd werd en waarin duidelijk vermeld staat dat buiten het dorpscentrum aanleg 

van voetpad in dolomiet ook toegestaan is: 
https://www.hoeilaart.be/sites/default/files/media/reglementen_-

_documenten_pdfs/bouwverordening_voetpaden.pdf). 
 

 Initiatieven: 

o Vrijdag 12/5: voorstelling ‘Hoofd vol mist’ - Praatcafé Dementie > info bij Chris Coppin 

o Zaterdag 13/05: nog een paar plekjes voor de operetteavond > info bij Paul Vanloo 

o Zaterdag 10/06 – concert in de kerk van Ruusbroeckoor > info bij Maurits Van Parijs 

o Zaterdag 24/06 – uitstap naar Saint-Hubert: > info bij Paul Vanloo 

 

 Traject de Wakkere Burger: de waarnemend gemeentesecretaris liet weten dat een 

herstart van dit project rond de werking van adviesraden gepland is op 15/05. De 

medewerker van de Wakkere Burger komt dan langs op het college om in overleg het 

traject te bepalen.  

 

 Wijziging statuten: Luc informeert naar de stand van zaken rond eventuele wijziging van 

de statuten die nodig is (nav procedure verslaggeving, samenstelling raad,…). Er was  

gezegd dat dit zou bekeken worden voor alle adviesraden samen > voorlopig geen 

wijzigingen op het programma of richtlijnen hierover gekregen.  

 

 

Volgende bijeenkomst Algemene Vergadering:  

donderdag 28 september 2017 om 9.30 uur. 
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