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Aanwezig:  

 

Coppin Chris Decoster Lucien Dekerk Rita 

Demaerschalk Luc De Rudder Danny Galand Frederic 

Marchand Gilberte   Nieuwborg Lutgarde Nys Lieve 

Simon Christa   

De Rudder Marijke (verslag) Vanderlinden Annelies – punt 6  
 

Verontschuldigd: 

 

Charleer Roland Delplancke Kudrun Huyberechts-Pinte Chris 

Maerten Mieke Meyskens Nora Olislaeger Eddy 

Salimans Mia Singule Claudine Vandenput Alain 

Witte Paula Vanderlinden Annelies  

  

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

 

Agenda : 

 

1. Gast aan tafel: Daisy Huleu, beleidscoördinator Sport en Gezondheid  

Daisy is de opvolger van Bart Mullie bij de dienst Vrije Tijd en heeft haar bureau afwisselend op 

de zolder in de kasteelhoeve of in de nieuwe sporthal. 

Daisy is diëtiste van opleiding en werkt zich momenteel in in het Hoeilaarts sportbeleid. Zij zal 

dat in de toekomst combineren met initiatieven op vlak van gezondheidsbeleid. 

Je kan Daisy bereiken via: 02 894 54 26 – daisy.huleu@hoeilaart.be  

De aanwezigen stellen zich kort voor. Zoals blijkt, is de Seniorenraad zeer divers samengesteld 

en kent de raad leden met verschillende interesses… een mooie groep om samen rond 

seniorenbeleid te werken. 

 

2. Opvolging verslagen  

Het verslag van de algemene vergadering van november dient nog gepubliceerd te worden op 

de gemeentelijke website.  

Er wordt besloten de opvolging van verslagen niet langer als apart punt op de agenda te zetten 

als dat niet nodig is. Als er geen reactie komt op het ontwerp van verslag dat via mail bezorgd 

wordt, wordt het als goedgekeurd beschouwd. 

 

3. Werking Seniorenraad 

 Voorstel statuten en huishoudelijk reglement 

Luc formuleerde nog een paar opmerkingen en vragen bij de herwerkte ontwerpen van statuten 

en huishoudelijk reglement. Marijke licht toe, de aanwezigen gaan akkoord met het definitieve 

voorstel mits weglaten van het woord ‘gemiddeld’ bij het aantal bijeenkomsten. Zie ook 

definitief ontwerp van de teksten in bijlage. 

 

 Samenstelling kerngroep 

Voor de samenstelling van de Seniorenraad doen we nog een bijkomende oproep naar 

geïnteresseerde 55-plussers. Ook voor de kerngroep en de werkgroepen gaan we op zoek naar 

extra nieuwe vrijwilligers. Aan de huidige leden van de groepen wordt gevraagd hun 

engagement te hernieuwen als ze daar nog interesse voor hebben. 
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 Financiën: stand van zaken 

Lucien Decoster neemt de taak van Chris Coppin over. Dankjewel Chris voor je jarenlange inzet 

om de financiën van de Seniorenraad grondig op te volgen! Aansluitend hierbij ook nog eens 

bedankt om heel wat initiatieven vorm te geven en praktische regelingen te treffen. 

Chris blijft actief in het forum van de Seniorenraad als vertegenwoordiger van Mozaïek, 

praatcafé dementie druivenstreek. 

 

Chris geeft nog volgende aandachtspunten mee voor het budget 2020: 

 subsidie 2019 wordt deze of volgende week gestort – op te volgen 

 uitgaven 2019: kost uitstap (bijdrage van de Seniorenraad per deelnemer) was veel 

hoger door ‘pakket’ in plaats van zelf een programma samen te stellen – andere 

uitgaven 2019 waren zoals voorzien 

 

Volgende bijeenkomst kern: voorstel budget te maken naar analogie met voorgaande jaren 

 

 Planning bijeenkomsten 2020 

* voorstel OPEN FORUM (donderdag): 9 januari - 2 april – 4 juni – 1 oktober - + 1 extra? 

* voorstel KERN: af te spreken met leden kern 

 

4. Adviezen 

 Adviesvraag nieuw gemeentelijk infrastructuurreglement 

Gilberte liet weten dat de Seniorenraad voorlopig geen advies zou formuleren gezien de 

beperkte tijd die hiervoor gegeven werd eind november + vraag om dit in het voorjaar van 

2020 op te pikken  

> wie wil dit mee opvolgen en onder de loep nemen? Luc wil de documenten zeker doornemen 

en suggesties bezorgen. Kandidaten hiervoor mogen altijd iets laten weten. 

 

 Adviesvraag bloembakken Gemeenteplein 

Het college vraagt advies aan de Seniorenraad op het advies dat de RLE formuleerde over de 

plaatsing van de bloembakken op het Gemeenteplein. De meningen hierover zijn verschillend:  

 Door de bloembakken te plaatsen ter hoogte van de terrassen is de zichtbaarheid 

naar automobilisten beter + is het ook gezelliger om er te zitten 

o + herhaling vraag om Hola te verzoeken terras niet té breed te maken zodat 

er ook doorgang mogelijk blijft voor voetgangers – nu is terras veel te breed 

 Nood aan parkeerplaats om personen met een beperking of mensen die slecht te 

been zijn toch de mogelijkheid te geven zo dicht mogelijk bij handelaars uit te 

stappen: suggestie om een soort ‘kiss&ride’-zone te maken ter hoogte van apotheek 

(ook vlakbij optiekers, bank en is tevens locatie waar vaak ook pakjes geleverd 

worden door besteldienst) of langs die kant van het Gemeenteplein toch 2 plaatsen 

te voorzien waar vb. maximum 30 minuten geparkeerd mag worden om mensen vlot 

te laten in- en uitstappen zonder te moeten oversteken 

o + herhaling vraag om meer controle te doen op overdreven snelheid: koning 

auto houdt zich nog té vaak niet aan de 30km/uur. 

 

5. Meerjarenplanning 2020 – 2025 

 Suggesties voor concrete (prioritaire) acties bij de beleidsdoelstellingen 

 

Er is momenteel geen nieuws over concrete acties die op het programma staan. Er wordt 

voorgesteld om de opvolging van de realisatie van beleidsdoelstellingen in een werkgroep op te 

pikken.  
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Voor wat betreft het ‘Huis van de Senior’ liet onze burgemeester bij de voorstelling van de 

meerjarenplanning in de pers optekenen dat er concrete plannen zijn hiervoor en dat dit met de 

Seniorenraad besproken zou worden op vlak van locatie en aanbod. 

Mogelijks kan bekeken worden of er overdag leegstaande lokalen zijn in de nieuwe sport- en 

jeugdsite die hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

Er wordt gesuggereerd om dit zeker ook in overweging te nemen bij de verdere uitbreiding en 

renovatie van de kasteelhoeve die zich al in een aangename groene omgeving in het centrum 

bevindt en waar al heel wat diensten voorhanden zijn. Bij uitbreiding moet het toch mogelijk 

zijn om daar een ruime ontmoetingsruimte aan te koppelen met een aantal faciliteiten die 

specifiek voor senioren bedoeld zijn. 

 

Ter info: er staan momenteel een aantal serviceflats leeg op de woonzorgsite. Hiervoor mag dus 

zeker promotie gemaakt worden bij potentieel geïnteresseerden. Luc is alvast een enthousiast 

bewoner van één van de flats en deelt zijn ervaringen. Hij ervaart de nabijheid van het 

zorgaanbod als zeer positief en vindt het ook daarom een meerwaarde en zekere geruststelling 

er te kunnen wonen. 

 

6. Vragen aan en nieuws van de schepen 

Annelies kon enkel voor dit agendapunt aanwezig zijn en had volgende informatie mee: 

 

 Ook voor onze regio werd een ‘eerstelijnszone’ opgericht die als voornaamste doel een 

verbetering van de toegankelijkheid en samenwerking rond eerstelijns zorg-, dienst- en 

hulpverlening heeft. Voor de regio Druivenstreek werd intussen een voorlopige zorgraad 

geïnstalleerd die het geheel in goede banen zal leiden. Annelies maakt er nu nog deel van 

uit en wordt binnenkort vervangen door het nieuwe afdelingshoofd ‘Mens’ (welzijn/OCMW). 

Vandaag nodigt deze raad een afvaardiging van het Wit-Gele Kruis uit om de problematiek 

rond het afbouwen van de dienstverlening ervan te bespreken. 

Als er vragen of suggesties zijn rond eerstelijnszorg mogen deze zeker bezorgd worden. 

 

 In de voorbije weken werd ook een extra inspanning gedaan om een betere  

doorstroming te krijgen tussen de maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de 

zorgverstrekkers in onze gemeente. Een eerste stap was een nadere kennismaking met de 

sociale dienst en de huisartsenpraktijk. Op die manier zullen de medewerkers een breder en 

meer gekend netwerk kunnen uitbouwen en krijgen partners ook een beter zicht op de 

werking van de diensten van het OCMW. 

 

 Op de woonzorgsite komt er ondersteuning voor de directeur. De huidige functie wordt 

opgesplitst en verdeeld over 2 medewerkers waarbij de ene eerder zal instaan voor de 

managementtaken en de andere eerder voor het zorgluik. Op die manier wil men op beide 

vlakken werk maken van een betere dienstverlening en ondersteuning van het personeel. 

Ook voor de bewoners en gebruikers zal dit ongetwijfeld positieve effecten hebben. 

 

 Het college vraagt de Seniorenraad een advies te formuleren over de plaatsing van de 

bloembakken op het Gemeenteplein. Verslag over de bespreking staat onder punt 4. 

  

In de marge hiervan informeert de raad naar een evaluatie en mogelijke vervanging van de 

‘zitbanken’ op het Gemeenteplein > deze zijn helemaal niet comfortabel om als zitbank te 

gebruiken en worden op ergonomisch vlak zeker niet positief geëvalueerd. Niet enkel 

senioren klagen over de gebruiksvriendelijkheid van deze banken. 

 

 Vanuit de raad is er nog een vraag rond de stand van zaken van het expresnet openbaar 
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vervoer dat zou uitbreiden richting onze regio. Annelies zal zich hierover verder informeren. 

 

7. Initiatieven: evaluatie en jaarplanning 

 Evaluatie en suggesties voorbije initiatieven (kerstmarkt, nieuwjaarsdrink,…):  

De kerstmarkt was mooi en sfeervol en ook de nieuwjaarsdrink werd opnieuw een gezellige 

bedoening. Bedankt aan de vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben! 

 

 Initiatieven Seniorenraad:  

o Werkgroep communicatie: de werkgroep communicatie stelt zich de vraag hoe er  

nog meer mensen bereikt kunnen worden die zich willen abonneren op de nieuwsbrief. Oproep 

aan de leden om mee promotie te maken hiervoor. 

Marijke doet nog navraag bij de communicatiedienst naar cijfers over de gemeentelijke 

nieuwsbrief en eventueel praktische tips van de collega’s. 

 

Er wordt ook een nieuwe oproep gedaan om informatie aan te reiken voor website en 

nieuwsbrief. Marijke vraagt nog een keer bij de collega’s van de dienst vrije tijd (info en 

promotie activiteiten sport, gezondheid, cultuur, bib,…) en bij welzijn om ook dat luik van de 

website verder aan te vullen. 

Stefaan De Rudder is bereid gevonden om af en toe iets te schrijven voor de nieuwsbrief.  

 

De werkgroep bekijkt ook nog hoe de facebookpagina van de Seniorenraad nieuw leven 

ingeblazen kan worden. Eddy heeft een aantal suggesties gedaan.  

 

o ’t Trefpunt, computerspreekuur, daguitstap  

Wie wil zich bezig houden met de uitwerking van voorstel daguitstap? Als we hiervoor geen 

vrijwilliger(s) vinden, kan de uitstap ook niet georganiseerd worden. 

 

Wie wil het wekelijks Trefpunt Sohie mee praktisch opvolgen (beurtrol, bestellingen en 

aankopen, klaarzetten en opruim, orde houden in de berging,...)?  

Lucien neemt sinds kort de planning van de beurtrol over van Chris, Danny doet (voorlopig nog 

steeds) een aantal boodschappen. Het zou goed zijn een paar vrijwilligers te vinden die nog een 

paar praktische taken willen opnemen. 

 

o Andere initiatieven: 

Mieke Maerten liet weten via Gilberte dat ze bereid is om mee te werken aan de opstart van een 

rouwpraatgroep als daar werk van gemaakt zou worden. Contactgegevens mogen hiervoor 

bezorgd worden aan Lore Van Roey, de nieuwe beleidsmedewerker welzijn. 

 

Gilberte nam de voorbije weken opnieuw contact met de bankdirecteurs die meewerkten aan de 

infosessie ‘online bankieren’ van een paar jaar geleden. Ook nu zijn er nog steeds heel wat 

senioren die uit de boot vallen als het om online bankieren gaat. 

Vanuit de bib wordt er nog meer gewerkt rond het thema ‘mediawijsheid’ en worden initiatieven 

genomen en workshops georganiseerd die hierbij passen. Niet alleen het online bankieren voor 

ouderen is een knelpunt maar intussen zijn er heel wat diensten en organisaties die meer en 

meer online toepassingen gebruiken waar ook senioren noodgedwongen mee aan de slag 

moeten. 

 

 Voorjaarsprogrammatie 2020: overzicht en rondvraag suggesties 

Marijke overloopt de kalender van het voorjaar 2020 voor de initiatieven die vanuit de dienst 

vrije tijd op het programma staan. Nog toe te voegen of na te vragen: bijgewerkt aanbod 
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sportelen – aanbod vanuit welzijn (mantelzorg, rouw, …) voor zover er nu al iets op het 

programma staat voor een breed publiek – buurtpreventie - …  

 

8. Varia en ter info 

 De oprichting van een nieuw OKRA-trefpunt in Hoeilaart krijgt meer vorm. Hopelijk 

krijgen we hierover zo snel mogelijk meer concreet nieuws van Danny. 

  

 Promotie voor optreden van Sabine Tiels op 1 februari in Overijse, een organisatie ten 

voordele van Mozaïek_praatcafé dementie. 

 

 In februari is het opnieuw ‘Tournée Minérale’: bij deze een warme oproep om je te 

registreren voor team ‘gemeente Hoeilaart’ via https://www.tourneeminerale.be  
 

 Gast aan tafel uit te nodigen voor de komende bijeenkomsten:  

o Lore Van Roey, beleidsmedewerker welzijn (als vast lid Seniorenraad voor het 

brede beleidsdomein welzijn en de link met het OCMW) 

o Nadine Schroeders, afdelingshoofd Leven (voor kennismaking) 

o Chloé Foccaert, afdelingshoofd Mens (voor kennismaking)  

 

 

https://www.tourneeminerale.be/

