
 

Verslag algemene vergadering Seniorenraad 4 november 2019 

Aanwezig:  Gilberte Marchand – Danny De Rudder – Christa Simon – Luc Demaerschalk –  

Lieve Nys – Rita Dekerk – Frederic Galand – Nora Meyskens   

Annelies Vanderlinden – Marijke De Rudder    

Verontschuldigd:  Roland Charlier – Chris Coppin – Eddy Olieslaeger – Mia Salimans – Paula Witte 

 

Agenda 

We maken kennis met Nora die vandaag als geïnteresseerde de vergadering bijwoont en mogelijks in de 

toekomst lid wil worden van de raad. Welkom! 

1. Opvolging verslag bijeenkomst dagelijks bestuur en algemene vergadering 

Werd vorige week bezorgd – als er opmerkingen en/of suggesties voor aanpassingen zijn, mogen deze 

zeker nog bezorgd worden. 

 

2. Kort verslag bijeenkomst met een aantal potentieel geïnteresseerden 

Op 30 oktober hadden Gilberte en Marijke overleg met een aantal potentieel geïnteresseerden die, net 

als Nora, in de toekomst misschien hun steentje willen bijdragen tot de Seniorenraad. Het werd een 

aangenaam gesprek met de aanwezigen die vanuit zeer verschillende interessevelden hun oor te 

luisteren legden. 

Er werd afgesproken hen verder op de hoogte te houden maar zeker ook even bedenktijd te geven rond 

hun mogelijk engagement. We hopen dat ook zij in de toekomst willen aansluiten bij de raad.  

 

3. Nieuwe legislatuur – werking Seniorenraad 

 

Aangezien we tijdens de vorige bijeenkomst met te weinig aanwezig waren, werd het voorstel van 

statuten en huishoudelijk reglement niet verder besproken. Wel lichtte Marijke kort toe wat de insteek 

was om met nieuwe werkvormen en andere benamingen aan de slag te gaan. Om die reden werd ook 

het sjabloon aangereikt aan de verschillende adviesraden die dit dan verder kunnen kneden voor hun 

specifieke raad. Het blijft in elk geval wel de intentie van het gemeentebestuur dat er een zekere 

eenvormigheid komt over de raden heen, weliswaar met de nodige aandacht voor de specifieke 

aspecten die voor raden belangrijk, afwijkend,… zijn. 

Luc formuleerde via mail een aantal vragen en opmerkingen bij het voorstel. Hij stelt ook in vraag 

waarom nu al die aanpassingen voorgesteld worden, terwijl de huidige statuten van de raad eigenlijk 

goed bevonden werden. Marijke kadert de reden daarvoor (dynamiseren van raden, evolutie inzet 

vrijwilligers, nieuwe vormen van participatie,..) en geeft ook aan dat het nieuwe voorstel voor een groot 

deel ook gebaseerd werd op de huidige statuten van de Seniorenraad. Beide werden vergeleken. Vooral 

op vlak van bepalingen rond bijvoorbeeld lidmaatschap en stemmen werd het nieuwe voorstel sterk 

vereenvoudigd maar het staat de Seniorenraad vrij om deze bepalingen toch te behouden. 



We overlopen het voorstel en stellen een aantal aanpassingen voor. Marijke verwerkt dit nog en 

bezorgt een nieuw voorstel. Ook het nieuwe gemeentelijk participatiereglement wordt ter informatie 

meegestuurd. 

 Overbodige bepalingen zijn niet nodig – ook de cursieve toelichting in het nieuwe voorstel moet 

niet opgenomen worden. Wat er vb. al in het decreet of in een andere regelgeving staat, moet 

eigenlijk ook niet herhaald worden hoewel dat soms handig is ter verduidelijking. 

 Vergaderingen van de Seniorenraad zijn eigenlijk altijd openbaar – hoe bepalen we in de 

toekomst wie er effectief lid is en wie niet als daarover geen omschrijving opgenomen wordt? >> 

doel is om zeker te blijven werken met leden maar inderdaad ook de kans te bieden om slechts 

sporadisch, rond een bepaald thema, omwille van een zekere interesse,… aan te sluiten. 

 Structuur: 

o Forum – kern > wat is er verkeerd met algemene vergadering en dagelijks bestuur?? 

Uiteindelijk opteren we er toch voor om de nieuwe benamingen te integreren mits het 

wijzigen van het niveau waarop we deze termen gebruiken:  

 onze huidige ‘algemene vergadering’ wordt het ‘forum’ waar geïnteresseerden bij 

aansluiten. Deze vergaderingen blijven openbaar waardoor iemand er desgewenst 

kan bij aansluiten. De ‘leden’lijst wordt ook in de toekomst in die zin vastgelegd: wie 

uitdrukkelijk aangeeft deel te willen uitmaken van de raad, wordt lid. 

Het forum behoudt dezelfde opdrachten als nu het geval is en zal in die zin ook de 

lijnen uitzetten rond advies, werking,… 

 ons huidig ‘dagelijks bestuur’ wordt de ‘kern’ waar een aantal ‘trekkers’ van de 

Seniorenraad zullen deel van uitmaken. Binnen het forum gebeurt de oproep om 

hiervoor kandidaat te zijn. De kern zal in de toekomst eveneens dezelfde taken 

behouden als nu van toepassing 

>> aanpassingen in die zin doen + Huishoudelijk Reglement er ook naar bijwerken. 

Marijke bezorgt het bijgewerkt voorstel via mail met de vraag hierop te reageren als er nog 

vragen/opmerkingen zijn. Indien nodig organiseren we hiervoor een extra vergadering. 

 

4. Vragen aan en nieuws van de schepen 

Annelies geeft alvast een beetje uitleg bij de meerjarenplanning 2020-2025 voor wat betreft haar 

beleidsdomeinen. Eerst en vooral deelt ze ook de uitnodiging voor de beleidstoelichting 2020 – 2025 

die het college geeft op 13 november in het GC Felix Sohie. Uitnodiging wordt ook nog een keer via 

mail bezorgd maar bij deze alvast een warme oproep aan de leden van de Seniorenraad om deel te 

nemen. 

Algemeen: Op personeelsvlak is er heel wat beweging geweest binnen een aantal diensten. Daarnaast 

heeft de reorganisatie ook nog een aantal gevolgen binnen de dienst Vrije Tijd en Welzijn. 

o Aanwerving afdelingshoofd “Mens” (momenteel vervanging wegens zwangerschapsverlof – 

nieuwe collega start in januari): hoofd van de diensten op de woonzorgsite + sociale dienst + 

thuisdiensten + kinderdagverblijf (dat in toekomst ook op de woonzorgsite gehuisvest wordt) 

o Nieuwe beleidsmedewerker welzijn is intussen gestart binnen de afdeling Mens. We 

nodigen Lore Van Roey (vandaag verontschuldigd) volgende bijeenkomst uit voor 

kennismaking. Zij neemt een aantal taken die specifiek aan welzijn gerelateerd zijn 

over van Marijke.  

o Afdelingshoofd “Leven”: Nadine Schroeders is recent gestart als nieuw afdelingshoofd bij de 

vrijetijdsdiensten. Ook met haar zullen we de komende weken kennis kunnen maken.  

o De beleidsmedewerker sport & gezondheid (vervanging Bart) start begin december 



o Sinds augustus is ook Tessa Hemeleers verhuisd naar de dienst vrije tijd als 

beleidsmedewerker lokale economie en toerisme. 

o Marijke blijft deel uitmaken van de dienst Vrije Tijd en ziet een aantal taken 

verschuiven naar ‘Mens’ en zal er een aantal nieuwe opnemen binnen de dienst. Het 

ondersteunen van de Seniorenraad blijft behoren tot het takenpakket. 

o Afdelingshoofd “Ruimte”: ook de technische dienst en dienst omgeving kregen aan het eind van 

de zomer een afdelingshoofd: Kaat Goris. 

 

 Sociale dienst:  

o Overgangsjaar rond organisatie en werking: als nieuwe schepen was het ook voor 

Annelies even zoeken. Voor de medewerkers bracht dit ook enige verandering op vlak 

van werken met zich mee – bedoeling is dat de dienst/dienstverlening meer naar buiten 

zal komen in de toekomst. Daar werd alvast het voorbije jaar aan gewerkt. 

o Sociaal Huis: steeds meer een open huis met verschillende zitdagen en spreekuren van 

allerhande organisaties 

o Vanaf volgend jaar ook samenwerking met IGO-Leuven rond woonbeleid (eerst vooral ter 

ondersteuning voor de sociale dienst, later ook voor bredere bevolking met vragen rond 

wonen en woonkwaliteit) 

o Zullen ook DIZO inschakelen (voor ondernemers in moeilijkheden of met vragen) 

o Dit jaar ook meer ingezet op contacten en netwerken met organisaties & partners 

 Thuisdiensten – Welzijnskoepel: de samenwerking blijft – nieuwe medewerker in de toekomst 

Vraag van Annelies om meer aandacht te hebben voor het binnenklimaat in woningen (zeker een 

aandachtspunt voor de thuisdiensten) 

 Mantelzorg: bijeenkomst voor mantelzorgers - bekijken om dit aanbod uit te breiden 

 Seniorenteam wordt contactteam: 80-plussers krijgen nu een brief en er komt een oproep voor 

alle leeftijden die bezoek willen + een oproep voor vrijwilligers. 

 Dementie: Mozaïek blijft ondersteund + te bekijken hoe “omgaan met dementie” aangepakt kan 

worden (vb. bij lokale economie) 

 Kinderarmoede & Huis van het kind Druivenstreek: behoort ook tot de bevoegdheid (meer 

samenwerking) 

 Voorlopige zorgraad van eerstelijnszone is ondertussen opgericht (intergemeentelijk).  

Het zorgnetwerk en –aanbod moet beter + er moet meer over gecommuniceerd en geïnformeerd 

worden (ook onderling).  

 Geïntegreerd Breed Onthaal: waarbij minstens OCMW, CAW en mutualiteiten meer gaan  

samenwerken om onder meer de toegankelijkheid tot de dienstverlening te vergroten 

 Welzijn & gezondheid: 

o Dorpsrestaurant verhuist naar de nieuwe sport- en jeugdsite  

o Rouwen: nu 3 workshops in het najaar - doel om op termijn mensen op de leiden om 

begeleider te worden van een praatgroep. Dit zal intergemeentelijk worden opgestart als 

dat mogelijk is (nog overleg met Overijse) 

o Welzijnsthema’s worden in de toekomst ondersteund door Lore vanuit de afdeling Mens 

 Financiële steun sociale organisaties: wordt afgebouwd behalve voor lokale organisaties zoals 

Kinderdorp, Samana, Rode Kruis. Met het vrijgekomen budget wordt meer ingezet op lokale 

initiatieven zoals rond het thema mantelzorg, rouwen, dementie,… 

 Gezondheid 

 Sporten en bewegen: ook voor senioren 

 Proefproject wijkbus: zal worden geëvalueerd 

 Senioren blijven aandacht krijgen doorheen de verschillende beleidsdomeinen 

 Ontwikkelingssamenwerking 



Gilberte is blij vast te stellen dat 3 beleidsprioriteiten rond seniorenbeleid uit het Vlaams regeerakkoord 

zeker aan bod komen: 

  - een inhaalbeweging rond gezondheidszorg & thuiszorg 

  - wonen 

  - participatie  

 

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

Marijke verwijst nog kort naar het najaarsaanbod met onder meer: vormingsaanbod najaar in GC Felix 

Sohie - voorstelling ‘Blind Geheugen’ ism Mozaïek, Praatcafé Dementie Druivenstreek (voorbij) - 

Infosessies smartphonegebruik en digidokter in de Bib - Initiatieven Week van de Senior - … 

+ verdeling flyer met overzicht 

 

Najaarsprogrammatie: evaluatie en suggesties voor de toekomst mogen zeker bezorgd worden 

 

6. Varia en ter info 
 

 Wijkbus: proefproject loopt – naar aanleiding van het artikel in de nieuwsbrief werden er een 

aantal reacties verzameld. Bij deze een warme oproep om het project mee uit te testen 

 Sportbar 1560: vraag gesteld om een aantal tafeltjes en stoelen te voorzien met drankautomaat 

voor mensen die overdag komen sporten en graag nog samen iets drinken na afloop. 

 Lezing “Oorlog” 12/11/2019 voor de scholen mag ook bijgewoond worden door senioren die 

interesse hebben – hier werd geen initiatief rond genomen om dit te promoten. 

 

Volgende vergadering: donderdag 9 januari 2020 


