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Aanwezig:  

Charleer Roland (komt later) Coppin Chris    De Rudder Danny 

Dekerk Rita    Demaerschalk Luc    Marchand Gilberte    

Mommaerts Lisette   Nys Lieve   Rondas Walter 

Simon Christa    Salimans Mia    Van den Wouwer Freddy 

Witte Paula           

De Rudder Marijke (verslag) 

 

Verontschuldigd: 

De Lil Marie-Paule   Demaerschalk Agnes  Lietaert Maggy  

Uytterhoeven Els   Van Parys Maurits 

 

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

 

AGENDA: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter  

Gilberte verwelkomt de aanwezigen en dankt iedereen voor de medewerking en aanwezigheid 

tijdens de voorbije “Week van de Senior”. 

 

In haar inleidend woordje blikt ze terug op de voorbije maanden waar vreugde en verdriet vaak heel 

dicht bij mekaar lagen. De geslaagde 12-daagse van de Senior zorgde voor heel wat leuke momenten 

binnen de Hoeilaartse seniorengemeenschap. 

Vandaag denken we ook terug aan het spijtige heengaan van seniorenraadsleden Gaston Petak en 

Hans Sperling. Hun inzet en bijdrage aan de werking van de Seniorenraad was van onschatbare 

waarde. In het ‘in memoriam’ van Gaston dat te lezen is op www.hoeilander.be wordt zijn 

engagement in onze gemeenschap onderstreept. Hans speelde een zeer belangrijke rol in het 

behoeftenonderzoek voor 55+-ers dat in de periode 2004/2005 gedaan werd en waarvoor hij 

regelmatig nog naar een vervolg informeerde. Tot het einde bleef hij alle documenten die hem 

werden toegestuurd, aandachtig lezen. En nog tijdens de laatste AV die hij kon bijwonen, moesten 

we vaststellen dat hij het reilen en zeilen van onze adviesraad met veel raad bleef steunen.  

Net als Joop zullen we hen blijven herinneren als gedreven leden van onze raad. 

 

Agnes woont in de mate van het mogelijke onze bijeenkomsten van het dagelijks bestuur bij en blijft 

ons inspireren, telefonisch neemt ze contact op met wie het nodig heeft en zo zet ze haar 

seniorenteam-werk verder voor onze seniorenraadwerking. Zij is ook degene die kaarten stuurt naar 

zieke senioren zoals Maggy, die OKRA vertegenwoordigt in de Seniorenraad – Bruno, de echtgenoot 

van Marie-Paule die moet revalideren waardoor ook de vrouwenbond verontschuldigd is vandaag. 

Ook Hans kreeg nog een lange brief van Agnes een tijdje geleden. 

 

En tot slot missen we in de raad ook nog een aantal leden door hun lange afwezigheid of ontslag: 

Albert die sinds begin 2013 niet meer aanwezig was als vertegenwoordiger van LBG, An die samen 

met Joop het seniorenteam oprichtte en ook het OCMW vertegenwoordigt, Robby die ontslag nam 

omwille van gezondheidsredenen.  

En waarschijnlijk vergeten we nog wel iemand waarvoor excuses. 

 

We willen deze verdienstelijke mensen zeker niet vergeten en beseffen op momenten als deze maar 

al te goed hoeveel energie het vrijwilligerswerk met en voor de Seniorenraad vraagt.  

Ook daarom moeten we blijven op zoek gaan naar nieuwe, jonge senioren en nieuwe competenties 

om de Seniorenraad ook in de toekomst te versterken. 

 

  

2. Verslag Algemene Vergadering 3 september 2015: goedkeuring 

Geen opmerkingen ontvangen. 

Het verslag wordt goedgekeurd.   

Verslag Algemene Vergadering 
26 11 2015 
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3. Interradenoverleg: verslag toelichting College bij budget 2016 en stand van zaken 

meerjarenplanning (dd. 19/11/2015) 

Chris, Christa en Gilberte (en Marijke) waren aanwezig op de beleidstoelichting door de leden van 

het college op 19/11/2015. Elke schepen en de burgemeester gaven per beleidsdomein een 

toelichting bij de belangrijkste elementen voor 2016 en de verdere toekomst. Schepen 

Van Horenbeke was niet aanwezig. 

Er werden die avond weinig vragen gesteld of suggesties geformuleerd – vermoedelijk vooral 

omdat er té veel info gegeven werd op korte tijd. 

 

De burgemeester beloofde de presentaties die gegeven werden via de respectievelijke 

secretarissen over te maken aan de adviesraden. Tot op heden hebben we deze nog niet 

ontvangen. In bijlage alvast de elementen die aan bod kwamen en die voor senioren specifieke 

aandacht kunnen vragen. Wie hierover vragen of suggesties heeft, mag deze zeker overmaken 

aan de leden van het dagelijks bestuur. 

 

Waarschijnlijk mede onder impuls van de Seniorenraad krijgt het vrijwilligersloket op de 

gemeentelijke website stilaan vorm, zal er volgend jaar een proefproject lopen rond inzetbaarheid 

van de gemeentebus,… We blijven dit op de voet volgen. 

 

Hoewel er op korte tijd zeer veel informatie gegeven werd aan de vertegenwoordigers van de 

adviesraden en er achteraf geen ruimte meer was om hierover verder in overleg te gaan, ervaren 

we dergelijke infomomenten toch als een meerwaarde voor een betere communicatie het met 

gemeentebestuur.  

Het CBS wordt bedankt voor de 2 infomomenten die tot nu georganiseerd werden en we hopen 

dat dit initiatief in de toekomst verder gezet wordt, zij het op een manier waarbij meer in dialoog 

gegaan kan worden.  

 

 

4. Initiatieven 2015: 

Bezoek Seniorenraad Borgloon aan Hoeilaart: evaluatie 

Het was een heel leuke en goed georganiseerde dag waarvoor dank aan de vrijwilligers en het 

gemeentebestuur.  

De afrekening werd intussen bezorgd aan schepen Els maar we ontvingen hier nog geen reactie 

op. Goedkeuring is nog af te wachten. Indien akkoord kostte deze dag ongeveer € 100 aan de 

Seniorenraad en € 580 aan de gemeente (waarvan €300 voor Nerobier-geschenkje en verder 

voor gemaakte kosten voor de ontvangst op het gemeentehuis). 

 

Week van de Senior: evaluatie 

Een uitgebreid fotoverslag is al te vinden op www.hoeilander.be. We dankten Jan intussen ook 

voor het positieve verslag dat hij publiceerde over de seniorenweek. Dit maakte veel goed na de 

negatieve noot door een ander artikel in de Serrist over de opener van de week.  

Ook de gemeentelijke fotograaf kwam langs bij verschillende activiteiten maar de foto’s werden 

nog niet bezorgd. Hopelijk zijn ook deze snel ergens terug te vinden. 

 

Een aantal specifieke activiteiten kwamen aan bod: 

 The Dansant: was zeker plezant voor de aanwezigen – een ruimer publiek werd bereikt. 

We doen nog navraag bij de mensen van de Eekhoorn wat hun bevindingen waren. 

 Levenslang wonen voor senioren: “Wonen” >> rekening mee houden wanneer mensen 

bouwen: aangepast worden aan “levenslang wonen”. Mensen willen (en moeten in de 

toekomst) zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen. Daarom architecten aansporen 

+ bij het afleveren van de vergunning al genoeg aandacht vragen voor “levenslang 

wonen”. Kan opgenomen worden in het persbericht?  

Uitstap: was zeker in orde en programma gevarieerd voor zowel mannen als vrouwen. 

Kaas-wijn-en dansavond: was een heel leuke avond, met dank aan DJ Roland die er 

ook deze keer een echt feest van maakte. 

 

Algemeen: 14 dagen is té lang en té druk – hoewel er minder activiteiten gespreid werden over 

langere periode. De maanden oktober/november zijn te gevuld om zelf nog veel te plannen. In 

dezelfde periode was er ook nog het concert van Nero’s muzikanten, toneel de 
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Jonge Druivelaar, kerstmarkt,….  Te bekijken voor 2016 en programma in te korten. 

 

 

5. Planning 2016: 

 

a. Data vergaderingen: In de kalender in bijlage werd ook het voorstel van planning 

bijeenkomsten opgenomen. Het DB bespreekt de data tijdens de volgende vergadering en zal 

vervolgens de definitieve planning bevestigen. 

 

Gilberte meldt in het marge hiervan dat Veronique Collart (hoofdmaatschappelijk werker 

OCMW) in de toekomst zal trachten af en toe deel te nemen aan de vergaderingen als 

vertegenwoordiger van de sociale dienst van het OCMW.  

 

b. Prioriteiten werking: Er was geen tijd meer om dit punt te behandelen door het 

toegevoegde agendapunt in verband met het advies ‘huishoudelijk reglement infrastructuur’. 

Het dagelijks bestuur vraagt daarom het vragenlijstje rond de evaluatie van de werking en 

de prioriteiten voor volgend jaar toch al persoonlijk in te vullen en vóór 15/12/2015 terug te 

bezorgen via seniorenraad@hoeilaart.be. (in bijlage) 

 

c. Initiatieven: zie overzicht in bijlage: kalender 2016  

Marijke deed een oproep naar de seniorenverenigingen met de vraag hun jaarplanning te 

bezorgen: tot op heden geen enkele reactie op mail van 13/11. 

Mia laat weten dat Ziekenzorg volgende week de jaarplanning bekijkt op de 

bestuursvergadering – via Rita vernemen we dat de activiteiten van de vrouwenbond ’t 

Eekhoorntje zeker tot februari 2016 opgeschort worden – van Okra, noch de liberale bond is 

er enig nieuws. Het lijkt er wel op dat alle activiteiten van LBG doorgaan in Overijse 

 

Suggestie Mia: “Afscheid nemen” (was te zien bij de viering van 65 jaar Ziekenzorg) 

Vraag om iets te organiseren rond rouwverwerking en afscheid nemen. Mia bezorgt 

informatie. 

 

6. Nieuws van het dagelijks bestuur 

Er is geen specifiek ander nieuws vanuit het dagelijks bestuur dan de agendapunten die tijdens 

deze AV aan bod komen. 

 

7. Vragen aan het beleid – nieuws van de Schepen 

Schepen Els is verontschuldigd en bezorgde geen info ivm dit agendapunt. 

 

8. Toegevoegd agendapunt: adviesvraag in verband met het voorstel ‘Huishoudelijk 

reglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuren’. 

Aangezien deze adviesvraag pas een goeie week geleden bezorgd werd en de termijn 

waarbinnen een antwoord bezorgd moet worden té kort is, proberen we alsnog een advies te 

formuleren zonder hierover overleg te kunnen hebben met de gebruikers van de gebouwen of 

de andere raden die om advies verzocht werden. 

 

Luc bezorgde zondag zijn opmerkingen en suggesties die vooral betrekking hebben op het 

verbeteren van de leesbaarheid van de tekst en het verwijderen van taalfouten.  

Inhoudelijk is het op deze manier voor ons niet haalbaar een degelijk advies te kunnen 

formuleren. 

Op basis van de teksten die Luc bezorgde, werd het geheel besproken en doorgenomen. 

 

Een antwoord op onder meer volgende vragen werd geformuleerd: 

 Wat wordt bedoeld met ‘niet commercieel’ ? 

 Wat met de huur van de tennisterreinen – waarom horen deze niet meer bij de sporthal 

 Wie moet gecontacteerd worden bij melding mankementen en hoe kan er snel een 

oplossing komen indien deze zich opdringt voor de gebruiker. Dit is een probleem dat 

al geruime tijd bestaat en waarvoor nog steeds geen oplossing gevonden werd 

 Wat met het gebruik van andere infrastructuren? 
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In de marge van deze bespreking komt Mia terug op de ‘erkenning verenigingen’ waarbij 

onder meer Ziekenzorg het moeilijk heeft om de ‘ledenlijst’ te bezorgen. Wie wordt aanzien 

als ‘lid’ wanneer men geen lidgeld hoeft te betalen en wat met mensen die niet willen dat hun 

naam op deze lijsten meegedeeld wordt aan derden? 

We weten dat er een belofte is om de omslagen enkel te openen in geval van twijfel maar 

kunnen uiteraard niet garanderen dat de namen van mensen waarvoor geen controle nodig 

is in dat geval ook niet zichtbaar zullen worden voor anderen. Op de vraag waarom er niet 

vb. contact genomen kan worden met de voorzitters die het lidmaatschap kunnen bevestigen, 

kunnen we geen antwoord geven. 

 

De leden van de AV krijgen nog tot woensdag 2/12 de tijd om te reageren op het ontwerp 

van advies dat Marijke zo snel mogelijk zal bezorgen samen met de teksten van Luc. Zo kan 

de Seniorenraad alsnog reageren tegen 4/12 zoals door het college gevraagd werd. 

 

 

9. Varia/mededelingen 

 Walther vraagt of de problematiek rond de mobiliteit in de schoolomgeving niet vanuit de 

Seniorenraad aangekaart kan worden bij het gemeentebestuur. Hij deed rond dit thema eerder 

al een suggestie aan de burgemeester tijdens een vergadering waar hij aanwezig was maar 

kreeg tot op heden geen reactie. Ook de leden van de Seniorenraad betreuren de gang van 

zaken voor en na schooltijd en hopen op een aantal maatregelen die de chaos en het gevaar 

kunnen verminderen.  

Wanneer er initiatief komt waar we ons steentje kunnen toe bijdragen, dan willen we dit zeker 

overwegen. 

 

 Ter hoogte van de Nilleveldbrug is de doorgang niet goed zichtbaar. Walter gaf suggestie om 

één paneel te vervangen door een doorzichtig exemplaar maar ook hier wijzigt niets aan de 

situatie. 

We raden hem aan om beide suggesties zeker ook te doen via de ‘officiële weg’ als melding of 

suggestie: via meldingskaart, door brief met melding, via website-knop ‘meld het aan de 

gemeente’. 

 

 Danny herhaalt de oproep voor een extra lid in het dagelijks bestuur. In antwoord op de vraag 

van Walther wordt bevestigd dat Danny tijdens de AV van september verkozen werd als 

ondervoorzitter maar er zeker ook nog een bijkomend lid opgenomen kan worden in het 

dagelijks bestuur. 

 

 Marijke wil ook via deze weg de verenigingen nog even herinneren aan het nieuwe 

‘Erkenningsreglement verenigingen’ waarvoor de aanvraag tot erkenning voor het eind van dit 

jaar moet gebeuren (zie ook mail 13/11 hierover met alle info) – belangrijk voor toekomstige 

aanvragen subsidie, gebruik infrastructuur,… 

De seniorenverenigingen maken ook deel uit van de Cultuurraad en werden via de dienst 

Cultuur aangeschreven aangezien ze ook via die weg nog steeds officieel subsidie aanvragen. 

 

 

 

Volgende vergadering (onder voorbehoud van definitieve bevestiging): 

 

Donderdag 4 februari 2016 

Donderdag 14 april 2016 

Donderdag 16 juni 2016 

Donderdag 6 oktober 2016 

Donderdag 8 december 2016 


