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Aanwezig: 

Gilberte Marchand    Danny De Rudder   Christa Simon 

Freddy Van den Wouwer  Rita Dekerk   Frederic Galand 

Paula Witte     Eddy Olislaeger  Mia Salimans   

  

Annelies Vanderlinden  Marijke De Rudder  
    

Verontschuldigd: 

Chris Coppin     Luc Demaerschalk   Lieve Nys-Konickx   

Roland Charleer 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agenda : 
 

1. Kennismaking met schepen voor seniorenbeleid, Annelies Vanderlinden  

De meesten onder ons kennen schepen Annelies intussen al een tijdje. Zij is al 18 jaar 

mandataris: 12 jaar OCMW-raadslid - 3 jaar gemeenteraadslid - 3 jaar schepen van oa welzijn. 

Daarnaast werkt zij halftijds bij het gemeentebestuur van Overijse en volgt er vooral studie- & 

bouwprojecten in verband met rioleringen op. 

 

Naast het beleidsdomein senioren heeft Annelies ook nog ontwikkelingssamenwerking en sociale 

zaken als bevoegdheden. ‘Over het muurtje heen’ wil Annelies aandacht hebben voor 

seniorenbeleid in de brede zin van het woord. Nu wordt dit nog te vaak bekeken in een “enge 

vorm” met focus op zorg en welzijn van ouderen. Het is belangrijk dat seniorenbeleid ook 

bekeken wordt vanuit de bril van mobiliteit, cultuur, bewegen, wonen,… Annelies deelt alvast 

haar voornemen om pijnpunten, noden en wensen door te spelen naar collega-schepenen die 

eventueel ook uitgenodigd kunnen worden als ‘gast aan tafel’ wanneer er rond bepaalde dossiers 

veel vragen zijn. Op die manier hoopt onze schepen kort op de bal te kunnen spelen.   

De leden van de Seniorenraad kijken uit naar een fijne en vruchtbare samenwerking. 

 

Opmerking Freddy: hij meldde in de voorbije maanden een aantal opmerkingen/knelpunten maar 

er kwam niet altijd een reactie of ze werden niet opgevolgd. 

 Annelies stelt voor om een apart overleg te plannen met de bevoegde schepen om deze 

punten te overlopen en oplossingen voor te stellen. 

bv. Suggestie voetpad richting Eekhoorn (oud tankstation - waarom niet verwijderen zodat 

er een deftig voetpad komt). Annelies neemt dit mee naar het college. 

 

Annelies rechtstreeks contacteren, kan via: annelies.vanderlinden@hoeilaart.be of 0476 55 91 11. 

 

2. Opvolging verslag AV 29 november 2018 + bijeenkomsten dagelijks bestuur in 

afwachting van installatie adviesraden. 

Aangezien het al een tijdje geleden is dat er nog een bijeenkomst was, geven we een korte stand 

van zaken van de punten die intussen opgepikt werden: 

 Annelies heeft nieuws over de adviezen die geformuleerd werden – Marijke agendeert deze 

nog voor het college zodat er officieel antwoord kan volgen: 

o Advies computerlokaal GC Felix Sohie: budget wordt voorzien in meerjarenplanning 

o Verduistering in cafetaria: budget in meerjarenplanning 
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o Mantelzorg: neemt Annelies op als aandachtspunt in de beleidsnota. Zij verzocht de 

sociale dienst hiervoor een extra inspanning te doen. Uit cijfers blijkt dat 98 Hoeilaart 

een zorgpremie ontvangen. In de komende maanden wordt voorstel geformuleerd 

met een plan van aanpak om hier gemeentebreed rond te werken waardoor de focus 

ook breder wordt dan de gekende cliënten van sociale dienst en woonzorgsite. 

o Ringleiding theaterzaal GC: er zou een klein onderdeel ontbreken voor de installatie – 

ook dit wordt verder bekeken in de hoop dit in werking te kunnen stellen. 

o Bushalte Nero: voorstel (halte + fietsenstalling) staat op agenda college ter discussie 

– er loopt ook nog overleg met de buurtbewoners die bezwaren formuleerden rond de 

inplanting van de halte. 

 Een aantal werkpunten waar het dagelijks bestuur mee aan de slag ging, komen nog aan 

bod. Er was hierbij vooral aandacht voor de heropstart van de adviesraden en het traject dat 

daarbij hoort. En er staan in de komende weken en maanden opnieuw ook heel wat 

initiatieven op het programma waar voorbereidend werk voor dient te gebeuren.  

De zoektocht naar vrijwilligers die hiervoor een beetje tijd willen investeren en hun talenten 

kunnen inzetten voor bepaalde (deel)taken zal een aandachtspunt zijn aangezien er dringend 

versterking gezocht wordt. 

 

Met Annelies was er een overleg rond de voorbereiding van de beleidsnota 2019-2024 

waarbij gekeken werd naar mogelijke speerpunten rond seniorenbeleid. 

 

 Interrand: als er vragen zijn rond afval sorteren (vb. omdat een huisvuilzak niet werd 

meegenomen) kan je de afvalsteward vragen om langs te komen. In bijlage alvast een 

handig overzicht voor het sorteren van plastics. Je kan Marianne bereiken via 02 658 95 47 

of marianne.verbraeken@interrand.be.  

 
 

3. Nieuwe legislatuur - Stand van zaken installatie gemeentelijke adviesraden 

Marijke geeft toelichting bij het traject dat we zullen doorlopen rond de organisatie van 

participatie via adviesraden. In bijlage vind je de achtergrondinformatie in de presentatie die 

gegeven werd. Wie hierover nog meer info wil, kan altijd contact nemen met Marijke. 

 

In kleinere groepjes gingen de aanwezigen aan de slag rond opdrachten, bevoegdheden, 

samenstelling, functies en wijze van samenkomen en verslaggeving van de raden. De resultaten 

van de bespreking hierover worden samen met de gegevens van 29/11 over de evaluatie van de 

werking van de Seniorenraad gebundeld en vormen een goede basis om werk te maken van een 

voorstel van nieuwe statuten, afsprakennota,… 

 

In de Hier Hoeilaart van mei verschijnt een oproep voor kandidaten die zich willen engageren 

binnen één of meerdere adviesraden. Bij deze een warme oproep om zelf je lidmaatschap te 

herbevestigen en mee op zoek te gaan naar mogelijke vrijwilligers om de Seniorenraad te 

versterken. 

 

Het is de bedoeling dat soortgelijk traject doorlopen wordt in alle gemeentelijke adviesorganen. 

Uiteindelijk hopen we te komen tot meer gestroomlijnde statuten en afsprakennota’s over de 

raden heen. Waar mogelijk wordt meer thematisch gewerkt (vb. rond reglementen met 

werkgroepen die samengesteld worden vanuit verschillende raden). Nieuwe samenwerkings- en 

inspraakvormen worden zeker niet uitgesloten. 

Het dagelijks bestuur krijgt de opdracht om dit voor de Seniorenraad verder vorm te geven. 

Tijdens de volgende bijeenkomst hopen we een ontwerp van statuten en afsprakennota te 

kunnen bezorgen. 
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Er wordt benadrukt dat de Seniorenraad een brede focus zal blijven leggen die ruimer gaat dan 

seniorenwelzijn. Uiteraard blijft dit een aandachtspunt voor de raad waarbij we zeker thema’s als 

mantelzorg, dementie, vereenzaming bovenaan de prioriteitenlijst zetten. Zo zijn er signalen dat 

het Seniorenteam anders gestructureerd zal worden en de focus niet meer zal liggen op 75/80-

plussers. Vanuit de raad blijven we pleiten om een extra inspanning te doen om deze doelgroep 

te bereiken en een vinger aan de pols te houden. 

 

 

4. Jaarplanning en initiatieven 2019: kalender en stand van zaken  

In bijlage een actueel overzicht van de huidige planning met het specifieke aanbod voor de 

doelgroep ouderen. Een aantal initiatieven van de Seniorenraad dienen nog verder voorbereid te 

worden.  

Bij deze een warme oproep naar helpende handen en mensen die vb. willen mee vorm geven 

aan de jaarlijkse daguitstap of de dansavond van eind oktober. Suggesties hierbij mogen zeker 

bezorgd worden. 

 

 

5. Varia en ter info: 

 Opening Ipitup-beweegbank in de tuin van het GC Felix Sohie op 6/4/2019. Iedereen van 

harte welkom. 

 

 Suggestie om het Seniorenraad-memorandum in de toekomst te gebruiken als rode draad 

doorheen de (thema)vergaderingen die we kunnen plannen. We bekijken hoe we dit 

kunnen organiseren op voorwaarde dat er ook een aantal ‘trekkers’ gevonden worden die 

rond bepaalde thema’s actief aan de slag willen. 

 

 In de Bib wordt een plantenruilbeurs gehouden tot de paasvakantie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Volgende bijeenkomst AV:  er is nog geen nieuwe datum gepland – dit gebeurt in 

functie van de vorderingen in het participatietraject. We brengen jullie zo snel 

mogelijk op de hoogte. 

 


