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Aanwezig:  

Coppin Chris   De Lil Marie-Paule  De Rudder Danny 

Dekerk Rita    Demaerschalk Luc   Marchand Gilberte  

Nys Lieve  Simon Christa   Salimans Mia 

Van Parys Maurits Van den Wouwer Freddy Witte Paula  

Uytterhoeven Els De Rudder Marijke (verslag) 

 

Gast aan tafel: Eric Kumps – milieudienst 

 

Verontschuldigd: 

Charleer Roland  Demaerschalk Agnes  Mommaerts Lisette 

Rondas Walter  Sperling Hans 

 

Afwezig:  

Goudmaeker Albert  Lietaert Maggy Petak Gaston 

Stroobants An 

  

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

 

AGENDA: 

Schepen Els verontschuldigd bij aanvang vergadering (komt later). 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter  

Gilberte verwelkomt alle aanwezigen en laat weten wie er niet kon bijzijn vandaag. 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 30 april 2015: goedkeuring 

Er werden geen opmerkingen ontvangen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 Opvolging aantal agendapunten: 

 Evaluatie Open AV: het systeem was goed en interessant. Jammer dat er weinig volk 

aanwezig was en dat het initiatief geen nieuwe kandidaten opleverde. 

 Gilberte doet nog navraag bij Marcella Laureys of zij eventueel interesse heeft om aan te 

sluiten bij de AV.  

 Vrijwilligersloket: Misschien is er een mogelijkheid tot realisatie van een digitaal 

vrijwilligersloket op de gemeentelijke website/nieuwe gemeentelijk APP.  

Nu al info te vinden via www.hoeilaart.be/vrijwilligers - wordt vervolgd. 

 

3. Gast aan tafel: milieuambtenaar Eric Kumps over oa. het klimaatplan 

Met het Burgemeesterconvenant voor “Hoeilaart klimaatneutraal” is er een engagement om 

tegen 2020 20% minder broeikassen te produceren. (meer info in bijlage: presentatie met 

overzicht van de acties, nieuwe initiatieven die zullen genomen worden,…). 

Eric nodigt iedereen uit voor een nieuw praatcafé rond “klimaatneutraal” dat zal doorgaan op 

14 oktober 2015 en voor verschillende andere activiteiten (zie kalender) die op til zijn. 

 

Schepen Els sluit aan. 

 

 P.10 van de powerpointpresentatie in bijlage: Vragen aan de Seniorenraad met een oproep 

om deze te beantwoorden. Geef een seintje aan milieudienst@hoeilaart.be aub. 

Ook suggesties en ideeën naar de gemeente toe mogen zeker bezorgd worden aan Eric. 

 

 Vraag ivm De Lijn: 

Kan er vanuit de gemeente iets gedaan worden aan de lege bussen die regelmatig door 

wijken rijden? Er worden ritten afgeschaft maar dat lost het probleem niet op > De 

gemeente vraagt al langer naar bv. de belbus maar dat is niet mogelijk in deze streek. 

Verslag Algemene Vergadering 
3 september 2015 

http://www.hoeilaart.be/vrijwilligers
mailto:milieudienst@hoeilaart.be


2 
 

Gilberte promoot de provinciale themadag “ouderen in vervoering” waar dit ook aan bod zal 

komen. In heel wat gemeenten is de situatie nog veel erger omdat er een groot gebrek is 

aan busvervoer… 

Eric laat weten dat er binnen de gemeente af en toe overleg is met de Lijn maar vooral dan 

vanuit het beleid voor mobiliteit. Er is weinig informatie hierover. Dit punt zal nu ook wel 

aan bod komen in het kader van “vervoer” binnen het klimaatplan.  

 

Suggestie: gemeentebus of busje van het woonzorgcentrum inzetten om bv. elke 

namiddag of een paar keer per week een lus te maken van het dorp en/of aantal wijken 

naar het woonzorgcentrum zodat mensen op bezoek kunnen bij hun kennissen, vrienden, 

familie,…  >> Voorstel om advies te formuleren aan het College met dadelijk al een paar 

voorstellen hoe dit kan georganiseerd worden. 

   > Samenzitten met een aantal mensen om een advies voor te bereiden.  

 

4. Samenstelling AV en DB: aanvaarding kandidaten in AV + verkiezing 

ondervoorzitter 

 

 Geen nieuwe kandidaten voor de AV. Gilberte doet nog navraag bij Marcella Laureys omdat 

zij interesse toonde. 

 Danny De Rudder is kandidaat ondervoorzitter: 13 stemmen (12 aanwezigen + volmacht van 

Agnes Demaerschalk) mogen uitgebracht worden. Danny wordt met een meerderheid 

verkozen tot ondervoorzitter. 

 Gilberte herhaalt de oproep om nieuwe mensen aan te spreken voor deelname aan de 

Seniorenraad of om als vrijwilliger mee te werken. Voorstel vanuit de raad: terug oproep 

doen binnnen de  verenigingen die heel wat senioren onder hun leden tellen (vb. ook bij 

CSU). Wel wordt opgemerkt dat dit ook een probleem is binnen veel andere verenigingen 

(leden vinden die actief willen meewerken). Er worden wel veel “helpende handen” gevonden 

voor activiteiten maar minder interesse is er voor deelname aan werkgroepen en 

vergaderingen. 

 

5. Nieuws van het Dagelijks bestuur 

Tijdens de zomermaanden heeft het dagelijks bestuur niet stilgezeten. Er werd de voorbije 

maanden 3 keer vergaderd rond onder andere volgende agendapunten: 

 

DB van 4 juni 2015 

 Opvolging van een aantal punten uit vorige vergaderingen 

 Voorbereiding oproep samenstelling AV en DB – aantal mensen aanspreken  

 Advies erkenningsreglement verenigingen en uitleen materiaal voorbereiden 

 Aantal suggesties en vragen aan college bezorgd 

 Overleg raden > aantal voorzitters richtten schrijven aan CBS ivm beleidstoelichting 

en ivm hervorming diensten vrije tijd en welzijn 

 Vraag vanuit Seniorenraad voor toelichting plannen gemeenteplein voor  

verschillende raden (nav AV 30/04) – uitleg gekregen op 2/6 >> moet er advies 

geformuleerd worden namens Seniorenraad? 

 Evaluatie meifeesten 

 Voorbereiding verbroedering Borgloon en Week van de Senior 

 

DB van 9 juli 2015 

 Mobiliteit – knelpuntenwandeling stand van zaken: vraag naar opvolging advies – 

hoe werkgroep heropstarten en wie hiervoor aanspreken – voorstel formuleren advies 

rond groenonderhoud 

 Voorbereiding initiatieven: deelname cultuurmarkt – najaarsactiviteiten 

 Folder afwerken – geen reacties vanuit AV ontvangen 

 

DB van 6 augustus 2015 

 Agenda en Voorbereiding AV 3 september 

 Overlopen statuten > voorstel om in najaar aanpassingen voor te stellen 

 Opvolging adviezen 

 Opvolging initiatieven 2015: cultuurmarkt, Borgloon, cultuur om 14 uur, Week van  

 de Senior 
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 Afscheid van Robby: overhandiging geschenkje namens Seniorenraad en extra  

bijdragen namens leden DB (we kregen als tip dat Robby van een goed glas wijn kan 

genieten en bezorgden heb een wijn-cadeaubon). 

 

6. Adviezen: overzicht en stand van zaken opvolging 

 Kopie van overzicht in bijlage.  

 Advies erkenningsreglement en uitleen materiaal werd nog niet beantwoord – schepen Els 

laat wel weten dat de definitieve versie zoals ze door het college werd goedgekeurd nu 

voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. We hopen dus snel antwoord te krijgen en te lezen 

wat die definitieve versie geworden is. 

 Voorstel advies rond groenonderhoud en netheid gemeente: voorstel tekst wordt bezorgd 

aan de aanwezigen en ook via mail verzonden > graag tegen 10/9 alle opmerkingen bezorgen 

aan Marijke zodat advies aan college kan overgemaakt worden.  

 Vraag nav advies groenonderhoud: Hoe kunnen we een inspanning doen om anderstalige 

nieuwkomers hier wegwijs te maken in de regels, reglementen… die hier gelden? Recent 

verscheen oproep voor ‘wegwijzers’ in de Hier Hoeilaart waarmee gemeente op zoek gaat 

naar vrijwilligers die in een andere taal nieuwkomers kunnen helpen bij dergelijke vragen. 

 

7. Mobiliteit en knelpuntenwandeling: stand van zaken 

 Uitnodiging Provinciale themadag 9/10/2015 (in bijlage). Laat iets weten als je meewil. 

 Er wordt een trekker voor deze werkgroep gezocht. 

 Freddy geeft een woordje uitleg over werking en taken ‘trekker’: 

  > een aantal keer per jaar samen komen voor 2 à 3 uur. 

  > knelpunten melden via brief,… 

  > nadenken over mobiliteit, suggesties aan de gemeente formuleren. 

 Vraag aan de groep “gezondheidswandeling” om de 5 lussen van de knelpuntenwandeling 

terug te stappen en te laten weten wat er aangepast is en wat niet. Rita acht dit haalbaar 

als de nodige gegevens hiervoor bezorgd worden. (Gezondheidswandeling op maandag en 

woensdag om 11u – vertrek aan gemeentehuis)  

 

 Voorstel om op maandag 14/9 samen te zitten om 14u – Freddy, Gilberte en Roland. 

 

8. Initiatieven 2015: 

a. Bezoek Seniorenraad Borgloon aan Hoeilaart: laatste afspraken 

 26 deelnemers Borgloon + 12 Hoeilaart + 8 vrijwilligers – afspraken gemaakt 

 € 10 te betalen aan Chris 

 

b. Cultuur om 14 uur: laatste afspraken 

Maandagnamiddag druivenfestival: Chiro verzekert opnieuw de dienst in de sporthal – 

systeem van werken blijft zelfde als voorgaande jaren. 

 

c. Week van de Senior: stand van zaken 

 Promotiemateriaal en Sabam zijn ten laste van gemeente. Start promo begin oktober! 

 Het definitieve programma wordt goedgekeurd (zie bijlage).  

 

9. Vragen aan het beleid – nieuws van de Schepen 

Schepen Els bedankt de Seniorenraad voor hun actieve deelname aan de cultuurmarkt. Dit 

initiatief zal zeker nog geëvalueerd worden. Suggestie schepen: later starten – nu té weinig 

volk in voormiddag – meer promotie maken. 

 

10. Varia/mededelingen 

 Uitnodiging infovergadering gemeente-APP vanavond om 20u 

 Gemeentekaarten De Lijn: vanaf nu ook voor de 65+-ers in Hoeilaart 

 1/11/2015 pannenkoeken Ziekenzorg: vrijwilligers gezocht om pannenkoeken te bakken en 

de zaal klaar te zetten op zaterdagnamiddag.  

 20/9/2015: De eucharistie wordt opgeluisterd door de pianiste van het Ruusbroeckoor en 

een Amerikaanse sopraan (druivenmis tijdens het festival, meer info in de Hier Hoeilaart) 

 Bib: n.a.v. het Druivenfestival zijn er in de bib de hele week volksspelen en spelletjes. 

De senioren worden uitgenodigd om eens langs te gaan. 
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Nuttige data: 

3/9:  Infosessie gemeente-APP voor verenigingen en handelaars 

8/9:  Bezoek Seniorenraad Borgloon 

9/9:  Computerspreekuur Windows 10 

13/9:  Kaastaartfestival in het woonzorgcentrum 

18-21/9: DRUIVENFESTIVAL 

20/9:  Eucharistieviering met pianiste en sopraan 

22/9:  Praatcafé dementie in Tervuren 

30/9:  Uitstap onafhakelijke vrouwenbond naar Orval/Bouillon (meer info bij Marie Paule) 

1/10:  Infosessie ‘wonen en energie’ (namiddag): “Jouw huis, een veilige thuis” 

9/10:  Provinciale themadag ‘ouderen in vervoer(ing)’ 

10/10:  Repaircafé 

19/10:  Deelname Seniorenraad aan workshop ‘beeldjes maken’ in kader herdenking WOI 

20/10:  Praatcafé dementie in Hoeilaart “Juridische aspecten bij dementie” (notaris Claesen) 

21/10:  Opleiding gemachtigd opzichter in Hoeilaart 

22/10:  Dorpsrestaurant 

27/10:  Infosessie ‘wonen en energie’ (avond): “Denken aan later” 

1/11:  Pannenkoeken Ziekenzorg (meer info bij Mia) 

8/11:  Start 14-daagse ‘Week van de Senior 2015’ 

12/11: Infosessie ‘wonen en energie’ (namiddag): “Minder energie en een dikkere 

portemonnee… hoe begin ik eraan?” 

26/11:  Algemene Vergadering Seniorenraad 

 

 


