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Aanwezig: 

Gilberte Marchand    Chris Coppin    Christa Simon   

Roland Charleer   Luc Demaerschalk   Frederic Galand 

Annie Terlaeken   Lisette Mommaerts  Lieve Nys-Konickx    

Freddy Van den Wouwer  Els Uytterhoeven  Marijke De Rudder  
 

Verontschuldigd: 

Rita Dekerk    Paula Witte 

Mia Salimans    Eddy Olislaeger 

Danny De Rudder    Maurits Van Parys 

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

Agenda : 
 

1. Opvolging verslag AV 27 september 2018 

Er werden geen opmerkingen geformuleerd bij het verslag. 
 

Aanvulling secretaris: bij punt 4 – interradenoverleg ontbreekt een deel van de zin bij de stand van 

zaken van de bevraging van De Wakkere Burger >> een aantal resultaten werden intussen 

gepubliceerd op de gemeentelijk website maar gezien de privacy-gevoeligheid zal nog nagekeken 

worden of het wel opportuun is ze in deze vorm openbaar te maken. 

2. Jaarplanning en initiatieven 2018 

 Evaluatie verkiezingsdebat 4/10/2018 

o Aandachtspunt Gemeenteplein: het plein verkeersvrij maken lijkt niet altijd een goed 

idee voor senioren. Het zou zo veel mogelijk toegankelijk moeten blijven met auto voor 

mensen die niet goed te been zijn. 

o Blijven opvolgen wat er van alle beloftes uitgevoerd of gerealiseerd zal worden.  

> Gilberte hield al het verkiezingsdrukwerk bij waardoor het mogelijk zal zijn om dit de 

volgende jaren op te volgen. 

o Opmerking bushalte aan Delhaize: is zeer oncomfortabel > Is dit effectief een tijdelijke 

halte zoals aangeduid? - dringende vraag naar een degelijk wachthuisje daar. 

o Intussen zijn er een paar inwoners die vaststellen dat er veel goede dingen gebeuren en 

dat er heel veel te beleven valt.  

 

 Initiatieven in het kader van de Week van de Senior 2018 

o Dank aan iedereen voor de inzet en aanwezigheid. 

o De kwis was tof en de vragen waren leuk, genoeg afwisseling, niet te moeilijk. Dankjewel 

Danny! 

o Na het dorpsrestaurant zijn er nog een aantal senioren naar het WZC gebracht voor de 

muzikale namiddag met DJ Roland. Dankjewel Roland, ook voor je bijdrage aan de kwis! 

> Probleem: er is te weinig ruimte in de cafetaria van de woonzorgsite om daar veel 

activiteiten open te stellen voor een breder publiek. 

o Nog steeds vraag naar een kaas-, wijn- & dansavond >> vooral dans blijft op het 

verlanglijstje staan. Marijke maakt alvast promo voor de dansnamiddag op 7/2/2019. 

o Suggestie 10e editie: graag toch een activiteit op een avond waar gedanst kan worden. 

o Maandagnamiddag van druivenfestival misschien een dansnamiddag organiseren i.p.v. 

een optreden - zoeken naar tussenoplossing voor jonge medioren (+ 50/60 jarigen). 

o Suggesties: Helmut Lotti, Luc Appermont & Bart Kaël, Willy Sommers, Guido Belcanto. 

> Udo viel niet bij veel jongere senioren in de smaak? Beter voor oudere senioren? 

> Vlaamse liedjes (velen willen graag meezingen?) - Franse/Engelse muziek. 
 

 Algemene evaluatie aanbod “’t is te doen in den achternoen” en andere initiatieven 

o Kostprijs €7 is te veel voor een infonamiddag – drempel blijft €5. 

o Er is een groot aanbod, ook in Overijse, waar veel Hoeilanders naartoe gaan. 

Algemene Vergadering 29/11/2018 
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Ook daardoor blijft het moeilijk om een programma samen te stellen dat voor iedereen 

iets te bieden heeft. De diensten trachten met zo veel mogelijk factoren rekening te 

houden en zeker niet in het vaarwater te komen van de verenigingen. 

o Suggestie: bestaande verenigingen zoals Femma, Samana,… samenbrengen om te 

bekijken of en hoe er in de toekomst samengewerkt kan worden voor een algemeen 

aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. We moeten er wel rekening mee houden dat 

deze verenigingen zich meestal specifiek op hun leden richten. Mogelijks kan er wel meer 

promotie gemaakt worden voor de initiatieven. 

> Terug een oproep doen naar verenigingen om eens samen te zitten en te bekijken wat 

mogelijk is. 

o Er zijn genoeg activiteiten maar het is moeilijk om als alleenstaande ergens binnen te 

stappen > suggestie: mensen aansporen om met anderen af te spreken om iemand over 

de schreef te halen tot deelname.  
 

 Suggesties voor 2019 

o T-Dansant in de Eekhoorn: wat zijn de plannen van de Eekhoorn? Kan de Seniorenraad 

dit eventueel organiseren of is er vereniging die misschien interesse heeft? 

o Vraag naar een gestructureerd vrijwilligersbeleid zodat het duidelijker wordt wie een 

potentieel vrijwilliger is en welke talenten/mogelijkheden voor vrijwilligerswerk er zijn - 

Vraag van individuen die zich willen inzetten waar ze informatie over ‘gezochte‘ 

vrijwilligers kunnen zoeken. 

> Marijke geeft aan dat het verder uitwerken van beleidsnota intern en extern 

vrijwilligersbeleid uitbleef in 2018 omdat er andere prioriteiten waren op de dienst. In elk 

geval zijn er op de gemeentelijke website wel al een aantal ‘vacatures’ te vinden: 

https://www.hoeilaart.be/vrijwilligersloket  
 

 

3. Nieuws van en vragen aan het dagelijks bestuur  

 Stand van zaken budget >> Chris bezorgde overzicht: 

o Het budget 2018 is OK en vergelijkbaar met dat van 2017. Voor 2019 stellen we voor 

een soortgelijk budgetvoorstel te doen aangezien er ook dit jaar geen grote uitgave 

gebeurde voor een eventuele seniorengids. We dragen opnieuw ongeveer €3000 over 

zodat er begin 2019 voldoende werkingsmiddelen zijn voor onder meer organisatie 

daguitstap, trefpunt Sohie,… 

o Cultuur om 14u brengt wel wat op zodat er extra middelen zijn voor andere 

seniorenactiviteiten zoals de uitstap waar de Seniorenraad ook een deel van bekostigt. 

o Initiatieven spreiden: de Seniorenraad bleef ook in 2018 zelf een aantal activiteiten 

organiseren die meer over het jaar gespreid waren waardoor de taken hiervoor wat meer 

gespreid konden worden. 

 

 Advies Ipitup-beweegbank: stand van zaken  

De beweegbank werd intussen besteld en zal volgende week, op advies van de Seniorenraad, 

geplaatst worden in de tuin van het GC Felix Sohie. In de loop van het voorjaar 2019 volgt een 

‘beweegcoach’ een vorming hierover en zal er initiatief genomen worden om het gebruik van 

deze bank in de kijker te zetten. Meer info wordt nog bezorgd door de coördinator sport. 
 

 Advies computerlokaal GC Felix Sohie: voorstel 

De laatste tijd waren er opnieuw meer problemen om het computerlokaal in het GC Felix Sohie 

optimaal te kunnen gebruiken. Voorstel om een schriftelijk advies over te maken aan het college 

zodat er een spoor is van onze bezorgdheid om de computers te verbeteren. Dit komt zeker ook 

ten goede aan de kwaliteit van de lessen die in het kader van het volwassenenonderwijs 

gegeven worden. 
  

 Website seniorenhoeilaart.be - voorstel om adviezen te publiceren >> er wordt voorgesteld 

om de adviezen die de Seniorenraad bezorgt aan het college (CBS) te publiceren op de website 

zodat burgers kunnen lezen over welke thema’s een schriftelijk advies aan het CBS bezorgd 

wordt en welk gevolg daar eventueel aan gegeven wordt. 

https://www.hoeilaart.be/vrijwilligersloket
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 Memorandum 2018: ter herinnering aan verkozenen 

Eens duidelijk is wie effectief deel zal uitmaken van de gemeenteraad vanaf januari 2019, zullen 

we de raadsleden ter herinnering ons memorandum overmaken. 

 

4. Nieuws van en vragen aan de schepen 

Geen nieuws. 

5. Afsluiten en herstart legislatuur 

 Evaluatie werking Seniorenraad 2013-2018 

 Suggesties voor de toekomst 2019-2024 

 

Aan het eind van deze legislatuur bezorgt Marijke een selectie van interessante weetjes uit het 

bestaan en de van de Seniorenraad. In bijlage vind je de presentatie die een blik werpt op de 

bijeenkomsten, realisaties, initiatieven,… uit de periode 2013-2018.   

Vervolgens werd gevraagd om in kleinere groepjes een aantal vragen te bespreken rond de werking, 

uitdagingen en aandachtspunten van de Seniorenraad + de sterktes en zwaktes van de raad aan te 

kaarten. Hiermee kan het dagelijks bestuur verder aan de slag om suggesties voor de toekomst te 

formuleren.  

Wie nog nieuwe elementen wil aanbrengen, mag deze zeker bezorgen. In bijlage het overzichtje. 

 

6. Varia en ter info: 

 Herhaling oproep om de ‘meld-knop’ te gebruiken op de gemeentelijke website om 

mankementen, suggesties,… te formuleren voor de gemeente. 

 Nieuwjaarsdrink ‘van de adviesraden’: suggesties voor een andere naam 

o ‘Klinken op 2019’ op zondag 6/1 vanaf 11.30u 

o Wie een handje wil helpen, mag zeker een seintje geven. 

 www.ouderenraden.be: interessant! 

 Nieuwe website van de Bib >> lancering ervan werd uitgesteld naar begin januari en zal dan 

ook uitgebreid aan bod komen tijdens het computerspreekuur. 

 Planning data 2019: afspraken 

o Annelies zal in principe als volgt aan het werk zijn: op dinsdag en woensdag tijdens de 

‘even weken’ + dinsdag, woensdag en donderdag tijdens de ‘oneven’ weken. 

o Behoud van de AV op donderdagochtend? > OK – voorstel nog te formuleren 

 Promotie voor ‘Groot dictee heruitgevonden’ op vrijdag 7/12 om 20u in het GC. 

 Vraag naar formuleren advies i.v.m. plaatsen van verduisterende gordijnen in de cafetaria 

van het GC voor projecties gedurende de dag: af en toe zijn er initiatieven waarbij een 

projectie gebeurt – langs de kant van de serre is het echter niet mogelijk om de ramen te 

verduisteren. 

 Infoavond mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie: voorstel om toch een advies 

te formuleren met vraag naar stand van zaken (gelet op de melding dat de premie nog zou 

bestaan maar wel niet terug te vinden is in de gemeentelijke communicatiekanalen omdat er 

eerst en vooral gekeken wordt of betrokkene geen recht heeft op de Vlaamse 

‘zorgverzekering’ die hoger ligt – meer info bij de deskundige Zorg en Senioren van het 

OCMW, Marc Vanthuyne, die hierover wat meer info gaf tijdens de infoavond). 

> Luc formuleerde een aanzet voor advies om te bezorgen aan de nieuwe verkozenen.  

 

 

VOORSTEL volgende bijeenkomst AV:  onder voorbehoud donderdag 24/1 of 7/2/2019? 

>> te bekijken tijdens het dagelijks bestuur van december 

 

 

Schepen Els bedankt de leden van de Seniorenraad voor hun engagement de voorbije 12 jaar die ze 

samen met hen als bevoegd schepen voor seniorenbeleid mocht meemaken. De lekkere attentie 

werd zeker gesmaakt. Als jonge senior kan Els in de toekomst mogelijks deel uitmaken van de 

Seniorenraad. Bedankt ook aan Els namens de Seniorenraad. 

http://www.ouderenraden.be/

