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Aanwezig: 

Frederic Galand  Rita Dekerk   Christa Simon 

Gilberte Marchand  Annelies Vanderlinden Marijke De Rudder 

 
    

Verontschuldigd: 

Luc Demaerschalk  Danny De Rudder  Lieve Nys-Konickx 

Paula Witte    Roland Charleer  Chris Coppin 

Eddy Olislaeger  Mia Salimans   Freddy Van den Wouwer   

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

 

Aangezien er te weinig aanwezigen zijn, kan de vergadering niet geldig beraadslagen.  

Schepen Annelies deelt wel de nuttige info die eerder ook aan bod kwam tijdens het dagelijks 

bestuur van 30/09/2019. Verslag van het DB in bijlage. 

 

 

Agenda : 

 

1. Nieuwe legislatuur – Werking Seniorenraad 

 Voorstel statuten en huishoudelijk reglement  

 Afspraken rond werkgroepen en planning bijeenkomsten 

 Financiën: stand van zaken – kandidatuur Lucien Decoster 

 

Marijke geeft een kort woordje uitleg bij het opzet van de hernieuwde statuten waar in de 

toekomst mee gewerkt zou worden. Deze zijn onder meer gebaseerd op de informatie die recent 

gedeeld werd vanuit de Wakkere Burger rond het dynamiseren van adviesraden, nieuwe vormen 

van participatie en de gewijzigde inzet van vrijwilligers binnen verenigingen en adviesraden. 

 

Luc bezorgde via mail een aantal opmerkingen. Marijke zal alvast via mail en zo snel mogelijk 

mondeling laten weten vanwaar de nieuwe aanpak komt. 

Er wordt wel benadrukt dat dit een voorstel blijft, een kader waarmee de raden aan de slag 

kunnen. Tijdens de komende bijeenkomst zullen we dit opnieuw oppikken. 

 

 

2. Vragen aan en nieuws van de schepen 

 Meerjarenplanning en budget:  stand van zaken 

 Nieuwe afdelingshoofden en beleidsmedewerker welzijn 

 

Wat de beleidsdomeinen met een seniorenlink van Annelies betreft kan al volgende info gedeeld 

worden: 

 Sinds kort is Lore Van Roey de nieuwe beleidsmedewerker welzijn binnen de afdeling 

Mens. Lore wordt uitgenodigd voor kennismaking met de Seniorenraad maar kon vandaag 

niet aanwezig zijn 

 

 Nog dit najaar gaan er alvast 3 sessies rond rouwverwerking door onder begeleiding van 

Archeduc. 

 

 

Zie ook verslag van het dagelijks bestuur in bijlage voor de andere informatie die 

gedeeld werd. 

 

 

Algemene Vergadering 03/10/2019 

VOORSTEL VERSLAG 
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3. Initiatieven 2019 

 

Zie ook verslag van het dagelijks bestuur in bijlage voor de andere informatie die 

gedeeld werd. 

 

 

EVALUATIE - TERUGKOPPELING 

3.1   Zomersluiting ‘t Trefpunt  

3.2   Uitstap  

3.3   Sportelen & petanquenamiddagen 

Annelies zal de nieuwe medewerker sport en gezondheid (start begin december) zeker ook 

vragen meer promotie te maken voor de sporteldagen. 

De petanquenamiddagen blijven doorgaan zo lang het mooi weer is. Annelies vraagt om ook 

het terreintje achter het nerocafé beter te onderhouden. 

3.4   Druivenfestival  

 

KOMENDE INITIATIEVEN 

3.5   Duurzame doendersdag 5/10 met oa Repair Café 

3.6   Opening Sport- en jeugdcentrum 12/10 

3.7   Vormingsaanbod najaar in GC 

3.8   Voorstelling ‘Blind Geheugen’ ism Mozaïek, Praatcafé Dementie 

Druivenstreek 

3.9   Infosessies smartphonegebruik en digidokter in de Bib 

3.10 Initiatieven Week van de Senior 

3.11 Najaarsprogrammatie algemeen 

 

 

4 Varia en ter informatie 

 Wijkbus  

 Initiatief voor mantelzorgers 

 Workshop ‘Rouwen, hoe doe je dat’ 

 … …  

 

 

 

Nieuwe bijeenkomst op maandag 4 november om 10uur in het GC Felix Sohie 
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Dagelijks bestuur Seniorenraad 30 september 2019 – 09.30 tot 11.30u 
     

Voorstel VERSLAG 

 

Aanwezig:  Gilberte Marchand  Christa Simon   Chris Coppin 

  Danny De Rudder  Annelies Vanderlinden Lore Van Roey 

  Marijke De Rudder  

 

Verontschuldigd:  

 

1. Kennismaking met Lore Van Roey, beleidsmedewerker welzijn 

 

Lore Van Roey is sinds begin september de nieuwe beleidsmedewerker welzijn binnen de 

afdeling Mens. Lore zal ondersteunend werken (vb door het opvolgen van wetgeving,…) voor 

verschillende welzijnsdiensten waaronder de woonzorgsite, de sociale dienst en thuisdiensten 

en voor het beleidsdomein kinderopvang 0 tot 3 jaar met inbegrip van het kinderdagverblijf.  

 

Zoals aangekondigd zal Lore een aantal taken uit welzijn die eerder aanleunen bij de afdeling 

Mens overnemen van Marijke die bij de dienst vrije tijd (afdeling Leven) blijft. Onder meer het 

luikje kinderopvang 0-3 jaar, het dorpsrestaurant als project tegen vereenzaming en het 

opvolgen van soortgelijke welzijnsthema’s zullen in de komende weken verschuiven. 

Daarnaast zal Lore ook meewerken aan de verdere uitbouw van de eerstelijnszone 

(gezondheidszorg) waarvoor recent de zorgraad opgericht werd en ook mee vorm geven aan 

het ‘geïntegreerd breed onthaal’ waarbij minstens de sociale diensten, mutualiteiten en CAW’s 

meer zullen samenwerken om de dienstverlening toegankelijker te maken. 

 

Er volgt nog een korte toelichting bij het nieuwe organogram van de gemeente en de 

afdelingshoofden die aan de slag gaan (in januari bij de afdeling Mens – half oktober bij de 

afdeling Leven). 

 

Lore heeft momenteel haar kantoor in het woonzorgcentrum. Ze is bereikbaar via 

lore.vanroey@hoeilaart.be en 0492 13 49 03. 

 

 

 

2. Verslagen ter goedkeuring en voor opvolging 

 

 DB 27 mei: er werden geen opmerkingen geformuleerd bij het verslag 

 

 

3. Inhoudelijke opvolging 

 

3.1 Meerjarenplanning en budget:  Stand van zaken  

Annelies meldt dat de opmaak van het budget voor de meerjarenplan 2020-2025 nog niet 

helemaal afgerond werd. De moeilijke oefening moet nog definitief afgewerkt worden door het 

college en vervolgens ook door, onder meer, de coalitie besproken worden vooral er advies aan 

de raden gevraagd kan worden. Het is de bedoeling om het volledige traject rond te hebben 

zodat dit ter goedkeuring naar de gemeenteraad van december kan. 

 

Wat de beleidsdomeinen met een seniorenlink van Annelies betreft kan al volgende info gedeeld 

worden: 

 Opstart project (met test op 3 oktober) rond ondersteuning mantelzorgers: binnen de 

thuisdiensten en het dagverzorgingscentrum werden een 70-tal gekende mantelzorgers 

uitgenodigd. 11 deelnemers (+ partner) bevestigden hun deelname aan een bijeenkomst 

met middagmaal met dubbele insteek: vanuit de zorgopleiding van het GITO wordt zorg 

geboden en op hetzelfde moment krijgen mantelzorgers de kans om in gesprek te gaan 

rond noden en verwachtingen,…. Bedoeling is om dit initiatief vb. om de 3 maand te 

mailto:lore.vanroey@hoeilaart.be
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herhalen en zeker ook uit te breiden naar andere mantelzorgers die actief zijn in de 

gemeente (ook vb Samana kent heel wat mantelzorgers) 

 Annelies voorziet budget om in de komende periode verder te werken rond thema’s zoals 

mantelzorg, rouwverwerking, dementievriendelijke gemeente,… Waar mogelijk zal 

intergemeentelijk samengewerkt worden (vb overleg met Overijse om ook daar rond 

rouwverwerking aan de slag te gaan) 

 Dorpsrestaurant blijft bestaan en zal vanaf 2020 in het vernieuwde jeugd- en 

sportcentrum doorgaan. 

 De wijkbus start binnenkort als proefproject en zal in 4 lussen een aantal wijken aandoen 

die nu niet bediend worden door de Lijn. 

 Binnen de zorgraad van de eerstelijnszone pleitte Annelies al voor meer aandacht voor 

dementie + betrekken van mogelijke partners rond dit thema 

 Bij de opening van het nieuwe sport- en jeugdcentrum is onze DJ Roland gast-DJ. 

Bedoeling is zeker dat het centrum ook voor senioren heel wat te bieden zal hebben 

 Subsidie voor Seniorenraad blijft zeker behouden, ook voor de organisatie van een aantal 

initiatieven zoals trefpunt 

 Het seniorenteam kent binnenkort een doorstart en zal in de toekomst ‘contactteam’ 

worden. In oktober is een nieuwe bijeenkomst van de vrijwilligers gepland en zullen 

nieuwe gegevens bezorgd worden om mensen te gaan bezoeken. 

 Een samenwerking met IGO Leuven rond ondersteuning woonbeleid en rond juridische 

kwesties werd goedgekeurd. Een medewerker zal in een eerste fase hulp bieden aan de 

sociale dienst bij vragen rond wonen, juridische geschillen,… Later kan deze 

dienstverlening uitgebreid worden naar de brede bevolking via vb. organisatie van 

zitdagen. 

 De minder mobielencentrale blijft bestaan. Voor de vrijwilligers wordt een opleiding 

EHBO/AED voorzien. 

 De mammobiel komt tweejaarlijks naar Hoeilaart 

 Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ wordt uitgerold in Hoeilaart 

 De sportel-speelpleindag blijft, liefst in Hoeilaart, behouden aan het eind van de 

zomervakantie. Dit initiatief zal zeker meer gepromoot moeten worden. 

 Een aantal mensen werden intussen opgeleid naar aanleiding van de plaatsing van de 

‘beweegbank’ aan het GC Felix Sohie. Begin december start een nieuwe medewerker sport 

en gezondheid die hier initiatief rond kan uitwerken. 

 

3.2 Werking Seniorenraad nieuwe legislatuur 

 Voorstel statuten en huishoudelijk reglement  

 Afspraken rond werkgroepen en planning bijeenkomsten 

 Financiën: stand van zaken – kandidatuur Lucien Decoster 

 

Er wordt benadrukt dat de Seniorenraad in de toekomst vooral een signaalfunctie zal blijven 

houden: ‘over het muurtje kijken’ over beleidsdomeinen heen en waar mogelijk kruisbestuiving 

initiëren blijft een uitdaging. 

 

Wat de samenstelling van de raad betreft: 

 Christa en Chris gaven eerder al aan geen deel te blijven uitmaken van de kern 

 Danny nam nog geen definitieve beslissing 

Er zal opnieuw een oproep verspreid worden in de hoop een aantal nieuwe vrijwilligers te kunnen 

aantrekken. 

 

Lucien Decoster gaf eerder al aan bereid te zijn om het financieel luik te willen opvolgen. Chris 

Coppin zal het nodige doen opdat de overdracht van gegevens zo snel mogelijk geregeld kan 

worden.  

Een afspraak bij de bank voor overdragen bevoegdheid handtekeningen kan gemaakt worden. 

 

 

Het budgetvoorstel 2019-2020 werd goedgekeurd, nog na te vragen of subsidie gemeente 

intussen al gestort werd. 

Afrekening daguitstap: Seniorenraad legt € 19/deelnemer bij. 

Op dit moment € 2983 op rekening. 
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4. Vragen aan en nieuws van de schepen 

 

Zie eerder: Annelies had al heel wat nieuws te melden. 

Aanvullend hierbij laat Chris weten dat het thema van het praatcafé dementie van maart 2020 

ook aanleunt bij rouwen en het rouwproces. 

Praatcafé in Hoeilaart zal in de toekomst doorgaan in de cafetaria van het GC in plaats van 

woonzorgcentrum. 

 

 

5. Initiatieven 2019: planning 

 

EVALUATIE - TERUGKOPPELING 

 

5.1.  Zomersluiting ‘t Trefpunt  

Geen vragen of opmerkingen bij geformuleerd. 

 

5.2.  Uitstap  

Nog té veel wandelen op het programma voor de doelgroep die inschreef. 

 

5.3.  Sportelen & petanquenamiddagen 

Vraag naar meer promotie rond deze initiatieven! 

 

Ook herhaling van de vraag om bij het sportelen zeker een verantwoordelijke mee te sturen met 

de bus: opnieuw was er klein incident en geen contactpersoon aanwezig. 

 
5.4.  Druivenfestival  

Zeer fijne reacties gehoord na het optreden van Willy Sommers. 

Was de dansavond te luid? Ook hier kwamen eerder positieve reacties op – een nieuw initiatief 

tijdens de feesten met veel potentieel. 

 

KOMENDE INITIATIEVEN 

 

Er wordt promotie gemaakt voor de komende initiatieven:  

5.5.  Opening Sport- en jeugdcentrum 12/10 

5.6.  Vormingsaanbod najaar in GC 

5.7.  Voorstelling ‘Blind Geheugen’ ism Mozaïek, Praatcafé Dementie Druivenstreek 

5.8.  Infosessies smartphonegebruik en digidokter in de Bib 

5.9.  Initiatieven Week van de Senior 

5.10.  Najaarsprogrammatie algemeen 

 

 

6. Varia en ter informatie 

 Wijkbus: kwam eerder al aan bod 

 Initiatief voor mantelzorgers: kwam eerder al aan bod 

 Workshop ‘rouwen, hoe doe je dat’: promotie voor een extra initiatief dit najaar 

 Kort verslag van het voorbije interradenoverleg 

 


