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Luc Demaerschalk  Eddy Olieslaeger   Mia Salimans    

Els Uytterhoeven  Claudia Gielis (jeugdopbouwwerker) 

 

 

AGENDA 

 

1. Opvolging verslag AV 28 september 2017 

Geen specifieke opmerkingen bij het verslag ontvangen – het werd intussen ter kennisname 

overgemaakt aan het gemeentebestuur. Een aantal agendapunten komen nog aan bod. 

 

2. Kennismaking met Claudia Gielis, jeugdopbouwwerker 

Claudia dient zich vandaag te verontschuldigen maar zal zeker een keer langskomen.  

 

3. Gast aan tafel: Marc Vanthuyne – toelichting bij het luik ‘ouderenzorg’ van het OCMW 

Naast de sociale dienst vind je in de kasteelhoeve ook het bureel van de thuisdiensten van het 

OCMW. Marc Vanthuyne is er de ‘deskundige zorg en senioren’ en vervangt momenteel 

Elyse Depré. In afwachting van een nieuwe collega (hopelijk in januari), neemt hij de coördinatie 

van alle thuisdiensten op zich. Elyse die eerder al gast aan tafel was, gaf toen uitgebreid 

informatie over de verschillende mogelijkheden die de thuiszorgdiensten van het OCMW bieden. 

Marc geeft  kort toelichting bij het aanbod voor senioren (of mensen die er dezelfde nood aan 

hebben): 

 Gezinszorg: letterlijk ‘(vooral) de zorg voor de persoon’  > gesubsidieerd en prijszetting 

bepaald door de Vlaamse Overheid. 

 Poetsdienst: letterlijk: ‘(vooral) de zorg voor de woning’ > volledig geregeld en prijzen door 

het OCMW bepaald. Momenteel wordt een prijsherziening voorbereid die vermoedelijk vanaf 

januari ingaat en meestal een daling van de prijs zal inhouden. 

 Warme maaltijden: ook dit aanbod wordt volledig door het OCMW ingevuld en ook hier staat 

een prijsherziening op het programma die minstens het geheel moet vereenvoudigen: €6 - 

€8 en €9,5 (meestal daling, behalve dan bij de hogere inkomens). 

 MinderMobielenCentrale in samenwerking met Taxistop: hier doen vooral senioren beroep op 

en is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Om in aanmerking te komen, mag het inkomen 

van de gebruiker niet hoger zijn dan 2 keer het leefloon. Gilberte meldt nog een keer dat er 

rond vervoer veelvuldig vragen zijn omdat heel wat mensen uit de boot vallen omwille van 

die inkomensgrens. Marc erkent het probleem en geeft aan dat er in de regio ook nog een 

aantal organisaties actief zijn die niet met een inkomensgerelateerd systeem werken. Het is 

niet altijd zo dat deze snel kunnen ingaan op vragen. Ook de meeste mutualiteiten 
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beschikken over een vervoersdienst maar ook daar is het tijdig aanvragen van een rit 

absoluut noodzakelijk. Op last-minute aanvragen kan zeker niet altijd ingegaan worden. 
 

Marc meldt dat hij van plan is een overzicht te maken van de verschillende mogelijkheden en 

alternatieven rond vervoer voor ouderen. Vanuit de Seniorenraad wordt gevraagd om snel 

werk te maken van deze flyer en die ook zo breed mogelijk te verspreiden.  
 

Naast de thuisdiensten is Marc ook coördinator van het Seniorenteam. Aangezien de 

Seniorenraad al lang vragende partij is om informatie te krijgen over de werking, resultaten en 

evaluatie van de voorbije periode en om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige werking en 

plannen, komt dit thema uitgebreid aan bod. 

In oktober 2012 werd een groep vrijwilligers gevormd die sinds december 2012 alleenstaande 

80-plussers een bezoekje brengen. Later werd dit uitgebreid naar de samenwonende 80-plussers 

en de iets jongere senioren (vanaf 78 jaar). Gezien vooral de vele personeelswissels en het 

groeiend aantal dossiers binnen de sociale dienst was het de voorbije jaren moeilijk om de 

werking actief te coördineren en te blijven organiseren. Belangrijkste doelstelling van Marc is om 

in de komende maanden vooral werk te maken van het actualiseren van de bestaande 

gegevenslijsten en een nieuw overzicht samen te stellen met mensen die mogelijks bezocht 

kunnen worden. Hij wil hiervoor niet alleen de doelgroep 80+ in aanmerking laten komen maar 

ook kijken naar jongere mensen waar dergelijk bezoek zinvol kan zijn. Eens er versterking is 

binnen de dienst zal hij meer tijd kunnen vrijmaken om het Seniorenteam een nieuw elan te 

geven. Ook omwille van een aantal praktische problemen (gegevens die verloren gingen) wordt 

het proces van de doorstart vertraagd en zeker niet makkelijker.  

De Seniorenraad betreurt dat de energie die (vooral door An Stroobants) de voorbije jaren in het 

project gestoken werd nu deels verloren lijkt en er opnieuw tijd verloren gaat om het geheel 

opnieuw op te starten. Marc geeft aan dat er onvoldoende continuïteit was voor de ondersteuning 

van dit project en het daardoor moeilijker is om de draad op te nemen. Hij benadrukt dat hij nu 

vooral inzet op een goede screening en eventuele herverdeling van de beschikbare uren in de 

thuiszorg in functie van de BEL-scores (ivm. zelfredzaamheid van mensen) van gebruikers. Op 

die manier moeten in de toekomst de mensen die het meest nood hebben aan ondersteuning ook 

effectief de meeste zorg krijgen. Dit blijkt niet altijd een makkelijke oefening en ook daarom 

onderstreept Marc het belang van de huisbezoeken die hij nu doet maar die ook heel wat tijd 

vragen. In elk geval hoopt Marc in januari/februari tijd vrij te maken om een nieuwe lijst samen 

te stellen en vooral ook het project Seniorenteam terug in de kijker te zetten en breder bekend te 

maken. Zo worden er hopelijk wat extra vrijwilligers gevonden én leren meer senioren het 

initiatief kennen. Pas dan kunnen ook meer mensen die dreigen in eenzaamheid te raken meer 

bezocht worden. 
 

Het Seniorenteam is gegroeid vanuit een werkgroep binnen de Seniorenraad en de raad wenst 

het initiatief in de toekomst waar mogelijk zeker te blijven ondersteunen en de werking en 

resultaten ervan op te volgen,… Een aantal leden van de Seniorenraad zijn nog steeds als 

vrijwilliger actief. Zij vragen of het in afwachting van nieuwe gegevens toch niet mogelijk is om 

een aantal gekende mensen te blijven bezoeken. Ook zij betreuren dat er de voorbije maanden 

té weinig dynamiek was maar zijn positief over het gegeven dat er nu snel een herstart beloofd 

wordt. Paula stelt voor ook te bekijken hoe er in een aantal dingen eventueel een zekere routine 

gebracht kan worden waardoor vrijwilligers ook aan de slag kunnen blijven wanneer er wat 

minder tijd is voor de coördinator. 

 

Gilberte vat nog even de duidelijke bezorgdheid van de Seniorenraad samen en vraagt om dit 

initiatief zo snel mogelijk terug op te nemen. Marc neemt de suggesties zeker mee. Hij deelt de 
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bezorgdheid maar geeft momenteel prioriteit aan de huisbezoeken voor de thuisdiensten waar 

dringend werk van gemaakt moest worden. Hij wil ook niet te snel over de werking van het 

Seniorenteam gaan omdat er geen regelgeving of kader bestaat waarbinnen gewerkt kan 

worden. Het is voor hem belangrijk om voldoende tijd ter beschikking te hebben om dit grondig 

te kunnen opnemen maar benadrukt dat hij dit even belangrijk vindt als zijn andere taken. 

Tot slot geeft Marc nog mee dat er een ‘zorgoverleg’ bestaat binnen ouderenzorg. De 

verschillende disciplines (arts, kine, verpleging,…) die zorg bieden, komen dan samen bij een 

persoon thuis voor overleg en bekijken wat goed loopt en/of wat verbeterd kan worden. Ook het 

OCMW is een actieve partner die samenwerkt met de andere zorgverstrekkers op dit vlak. 

Verslag van dergelijk overleg is zowel voor de aanvrager als voor de betrokken zorgverleners 

beschikbaar in een digitaal platform. 

En uiteraard is er ook een sterke link en regelmatig overleg met de sociale dienst van het OCMW 

die vooral rond het financiële gegeven werken. Waar wenselijk gaan beide diensten in overleg 

wanneer het over senioren gaat die op verschillende vlakken nood (kunnen) hebben aan 

ondersteuning.  

Gilberte dankt Marc voor de toelichting en is blij dat hij deze keer als OCMW-afgevaardigde de  

vergadering blijft bijwonen. 
 

 

4. Werkgroep Communicatie en Informatie: stand van zaken + plan van aanpak 

Op 23/10 kwam de werkgroep samen en werd gestart met de uitwerking van het project rond 

communicatie dat in de schoot van de Seniorenraad opgezet wordt. Doel is meer en beter te 

informeren en te communiceren voor en met senioren + een digitaal platform op te zetten voor 

55-plussers waar nuttige info voor hen gebundeld wordt.  

Bovendien kunnen de nieuwste technieken van de sociale media gebruikt worden om senioren in 

te lichten en met hen te communiceren. Zo krijgen senioren die er interesse voor hebben de kans 

om ermee aan de slag te gaan. Een aantal taken dienen opgenomen te worden door vrijwilligers 

die zich hiervoor willen engageren en op die manier ook hun vaardigheden blijven gebruiken en 

aansterken. Een ‘advertentie’ werd verspreid en Gilberte en Eddy Olislaeger vonden intussen een 

aantal mensen bereid om mee te werken. Zij gingen ook langs bij de communicatiedienst van de 

gemeente om de mogelijkheden te bekijken. Op korte termijn kan een digitaal platform 

ontwikkeld worden dat vooral bedoeld is als ‘infogids’ en dat in de toekomst verder uitgebouwd 

kan worden tot interactief digitaal platform voor 55-plussers.  

Het is de wens van de werkgroep om naast het digitale luik zeker ook te blijven inzetten op de 

‘papieren’ versie. Er wordt gedacht om de verzamelde info in een gedrukte versie te verspreiden 

bij de senioren die erom verzoeken. Daarom willen we de schepen vragen of het 

gemeentebestuur de realisatie en verspreiding hiervan (financieel) wil ondersteunen. Hopelijk 

kan dit snel met schepen Els besproken worden.  
 

Er werden dus een aantal doelstellingen en taken op korte, middellange en lange termijn 

bepaald. Starten doen we met een ‘seniorengids’ op papier én een online versie ervan die zo veel 

mogelijk informatie voor 55-plussers bundelt. Het digitaal platform kan later uitgebreid worden 

met een activiteitenkalender, fotoalbum, korte nieuwsberichten,… 

De Algemene Vergadering gaat principieel akkoord om op deze basis verder te werken en geeft 

goedkeuring om een deel van het budget dat voorzien was in 2017 voor uitgave van een vorm 

van seniorengids hiervoor aan te wenden. Uitgaven die momenteel nodig zijn, hebben vooral 

betrekking op de voorbereiding van realisatie digitaal platform (vb. licentie voor website). 
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5. Werkgroep ‘Memorandum’ – Ambitieplan: stand van zaken + 1ste bespreking 

De werkgroep “memorandum” kwam intussen tweemaal samen en leverde mooi werk dankzij de 

goede voorbereiding en inspiratie van Gilberte, Freddy en Danny. Marijke vulde in haar vrije tijd 

de werkgroep aan en zorgde ervoor dat alles in goede banen geleid werd.  

Als basis werden de acht componenten van een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ gebruikt zoals 

aangereikt door de Vlaamse Ouderenraad.  Gilberte verzamelde de voorbije maanden heel wat 

input van senioren die hun aandachtspunten bezorgden en vanuit het dagelijks bestuur werden 

alvast een aantal extra aandachtspunten aangereikt. 

In bijlage: samenvatting van bevindingen die binnen de verschillende thema’s gebundeld werden.  

Er werd ruim de tijd genomen om rond die 8 thema’s verslag te geven over de aandachtspunten 

en het voorstel van gekozen prioriteiten. Suggesties en opmerkingen werden genoteerd en zullen 

toegevoegd worden aan het overzicht.  

Verder stappenplan:  

 bundelen van extra suggesties, opmerkingen en reacties van de AV > wie intussen nog aan 

iets denkt of wil toevoegen/schrappen, geeft snel een seintje aan de voorzitter of secretaris. 

 tegen volgende bijeenkomst: voorstel ontwerp tekst + bespreking ervan tijdens AV  

 vervolgens verwerking van opmerkingen en suggesties + wordt definitief voorstel afgewerkt. 

 AV keurt definitief goed > in het voorjaar van 2018 kan tekst bezorgd worden aan de partijen 

en het gemeentebestuur. 
 

Gilberte heeft het er zeker nog over tijdens het interradenoverleg op 7 december. Mogelijks kan 

er vanuit de raden ook een ‘gezamenlijk wensenlijstje’ bezorgd worden. 
 
 

6. Jaarplanning en initiatieven 2017 

15 jaar Seniorenraad + optreden The Cast op 29/10/2017: evaluatie 

Er werden vooral heel wat positieve reacties genoteerd bij dit initiatief dat zeker voor herhaling 

vatbaar is. Hoewel de mogelijkheid er was, werd er deze keer weinig gedanst. Vermoedelijk 

speelde de moeilijke doorgang omwille van de overvolle zaal een rol.  

Bedankt vrijwilligers die ervoor zorgden dat het een feestelijke en plezante namiddag werd! 

 

Week van de Senior: evaluatie  

De ‘Week van de Senior’ nam dus eigenlijk al een officieuze start eind oktober maar dat werd 

zeker niet door alle senioren zo ervaren. Grootste punt van evaluatie werd de communicatie rond 

de initiatieven die georganiseerd werden in het kader van ‘de week’.  

Het was dit jaar helemaal niet duidelijk genoeg dat het om de ‘week van de senior’ ging. Er werd 

blijkbaar zelfs meermaals nagevraagd en geopperd dat er dit jaar veel te weinig georganiseerd 

werd hiervoor. Nochtans viel er zeker niet minder te beleven dan de voorbije jaren, integendeel.  

Door het spreiden van initiatieven (vb uitstap in augustus) en zo een ‘jaar van de senior’ te 

creëren, gaat het idee van een specifieke week in de maand november deels verloren. Marijke 

geeft aan dat belangrijkste punt van evaluatie de informatie over de seniorenweek is. Dit jaar 

verscheen hierover, net als anders, wel een Seniorenkrant en werden ook een aantal pers- en 

nieuwsberichtjes verspreid. Het ontbrak echter aan infoportieken, een affiche en/of flyer. Dit is 

een werkpunt voor de toekomst – misschien kunnen we met een soort ‘cachet’ werken om dit 

meer duidelijk te maken. 

Aan activiteiten ontbrak het de voorbije weken zeker niet. Wie deelnam, reageerde positief op 

het aanbod. Toch nog even een overzicht: 

* zondag 29/10: Muzikale namiddag met The Cast + receptie voor 15 jaar Seniorenraad  

* maandag 13/11: Filmnamiddag ‘Flying Home’ + ’t Trefpunt Sohie bleef open 

* woensdag 15/11: Free Podium in het Woonzorgcentrum 
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* woensdag 15/11: Infoavond ‘Cholesterol’  

* zondag 19/11: Familieontbijt voor bewoners en hun familie in het woonzorgcentrum 

* donderdag 23/11: Dorpsrestaurant 

* maandag 27/11: Muzikale namiddag ‘Jackobond zingt Marva’ + ’t Trefpunt Sohie bleef open 

* 13 tot 29/11: tentoonstelling ‘Den Dumberg in de kijker’ 

* zaterdag 2/12: Kerstmarkt in het woonzorgcentrum 

Nog in november was de Mammobiel te gast in Hoeilaart en werden 3 infomomenten rond de 

nieuwe regeling wachtlijsten in het woonzorgcentrum georganiseerd. 

 

Om er zeker rekening mee te kunnen houden voor de programmatie in 2018 werd nog 

geïnformeerd naar suggesties – suggesties blijven trouwens altijd welkom! 

 Zeker ook iets ‘om te lachen’ voorzien – mensen willen zich vooral amuseren! 

 Graag vermelden wanneer de cafetaria zal open zijn en er ‘taart en koffie’ is bij bv. Cultuur 

om 14uur > een aantal senioren spreken er dan graag een beetje vroeger af of komen er 

langs voor een praatje. 

 Bingo  

 Kaas- en wijnavond was ook plezant door de combinatie eten/muziek maar vraagt een 

uitgebreidere voorbereiding waar niet altijd voldoende vrijwilligers voor te vinden zijn. 

 Muziek! >> na te vragen wat vzw De Eekhoorn zal doen met Thé-Dansant 

 Film was ook wel tof – zeker in de wintermaanden 

 

 

7. Jaarplanning en initiatieven 2018 

Nieuwjaarsdrink 7/01/2018: engagement Seniorenraad? 

Gilberte doet alvast een oproep naar vrijwilligers die een handje willen helpen tijdens de 

nieuwjaarsdrink. 

 

‘Prioriteitenlijstje 2018’: suggesties vanuit de AV - Waar wil de AV in 2018 vooral op inzetten 

of waar moet meer/minder aandacht naartoe gaan? 

 Hoe kunnen we (ouderen)verenigingen stimuleren om standpunten te delen met de 

Seniorenraad en om meer samen te werken voor uitwerken van initiatieven? >> het is 

immers een taak van de Seniorenraad om ‘activiteiten te coördineren’ maar nu is er té weinig 

contact met en inbreng van de 2 ouderenverenigingen die nog erkend zijn in de gemeente. 

Beide verenigingen hebben het moeilijk om hun werking verder te zetten in Hoeilaart maar 

toch blijft het moeilijk om contacten te leggen en samenwerkingen op te zetten ter 

ondersteuning van de vereniging. Ook Marijke erkent dat het moeilijk blijft maar dat ze 

regelmatig vanuit de Dienst Welzijn signaal geeft dat zowel Seniorenraad als gemeentelijke 

Dienst Welzijn willen ondersteunen. Het dagelijks bestuur en Dienst Welzijn zullen begin 2018 

een nieuwe poging doen en aanbieden om te bekijken wat er kan gedaan worden om de 

werking van de vereniging te steunen of een duwtje in de rug te geven. 

 Zelfde boodschap om senioren aan te sporen om actief deel te nemen aan of vrijwilliger te 

worden bij de activiteiten van seniorenverenigingen > op voorwaarde dat er positieve reactie 

komt op bovenstaand punt. We kunnen de verenigingen immers niet dwingen om bijvoorbeeld 

meer promotie te maken of nieuwe leden aan te trekken maar we willen hen daar zeker bij 

helpen als ze hun werking blijven verderzetten. 

 

Wie in die zin suggesties of goede contacten heeft, mag zeker iets laten weten. Marijke deed 

alvast ook navraag voor de activiteitenkalender 2018 maar kreeg tot op heden geen reactie, 

tenzij dan van een aantal andere verenigingen. 

Wat kunnen we meer/beter doen om samenwerkingen te blijven realiseren voor de 

organisatie van dingen  > met diensten/raden/verenigingen/externe organisaties,… - voor 
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activiteiten/adviezen/workshops,… - voor informatie en communicatie - tegen armoede, 

vereenzaming – voor het versterken van buurtnetwerken,… 

 

Planning bijeenkomsten in 2018 

Voorstel: donderdag 1/2 – 26/4 – 27/9 – 29/11 of mag een andere dag dan donderdag? 

Voorstel lijkt OK maar geef gerust nog een seintje – voorkeur donderdagochtend blijft behouden. 
 

 

8. Nieuws van en vragen aan het dagelijks bestuur 

Tijdens het dagelijks bestuur van oktober besprak het DB onder andere volgende punten: 

 Voorbereiding werkgroep memorandum > stand van zaken – aanvulling prioriteitenlijstje – 

aandachtspunten vanuit DB  

 Info en plan van aanpak werkgroep communicatie 

 Voorbereiding en evaluatie van initiatieven 

 Opvolging budget 2017 en voorbereiding 2018: 

Stand van zaken budget 2017: de geraamde inkomsten en uitgaven (zoals voorgelegd op 

de AV van april) blijven min of meer binnen de verwachtingen. Een aantal elementen eruit:  

 vrijwilligersetentje: minder uitgegeven dan verwacht 

 nog geen uitgaven voor infogids/flyer/communicatie algemeen 

 minder uitgaven dan verwacht voor The Cast 

 vermoedelijk meer inkomsten uit bardienst bij Cultuur om 14 uur  

Suggesties voor uitgaven dit jaar: aankoop van 2 stevige geldkistjes – aankoop van 

kalendertjes en balpennen met logo Seniorenraad (te verspreiden rond nieuwjaar) 

Suggesties voor budget 2018:  

 behoud voorziene posten zoals in 2017 + extra inzetten op een infomoment/workshop  

 + extra budget voor cultuur om 14 uur (suggesties voor week van de senior 2018?)  

 + er is al dansnamiddag vanuit cultuur voorzien in februari 2018 > nog eentje extra 

vanuit de Seniorenraad in juni of najaar met DJ Roland? 

Akkoord om voorstel afrekening 2017 + budget 2018 te agenderen op volgende AV. 

 

 

9. Nieuws van en vragen aan de schepen 

Schepen Els moest zich vanmorgen noodgedwongen ziek afmelden en laat weten dat ze haar 

beleidstoelichting nog zal afwerken en bezorgen. In elk geval werd binnen het college besloten in 

2018 geen nieuwe beleidsprioriteiten te bepalen gezien het een verkiezingsjaar is. De 

verderzetting van bestaand beleid en reguliere werking staat uiteraard wel op het programma. Dat 

is op vlak van seniorenbeleid zeker niet anders. 

 

De AV betreurt de afwezigheid gezien het belang van een aantal punten die op de agenda staan. 

Hopelijk zal de schepen tijdens de 4 bijeenkomsten van 2018 aanwezig kunnen zijn. 

 

 

10.  Varia en ter info: 

 Vraag van een deelnemer aan de beleidstoelichting: OCMW-voorzitter gaf aan dat er in 

2018 extra RVT-bedden (4) voorzien worden in woonzorgcentrum. Wordt daarvoor een 

erkenning gevraagd en is er dan wel voldoende personeel voorhanden opdat de bewoners 

zeker de nodige zorg kunnen krijgen of zal er bijkomende aanwerving zijn?   

Marijke doet navraag bij Wilfried Van Raemdonck. 
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Er was onvoldoende tijd om de vooropgestelde variapunten nog te kunnen toelichten. Deze pikken 

we later op: 

 

 Beleidstoelichting college – accenten 2018 (zie bijlage) 

Schepen Els liet dus weten haar deeltje later nog aan te vullen.  

Vraag om er in de toekomst rekening mee te houden dat het gebruik van afkortingen het lezen 

van een tekst soms bemoeilijkt: suggestie om minstens 1 keer duidelijk te maken waarvoor 

een afkorting staat.  

 

 Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) ‘splitsen grote woningen’: ter info 

Op de beleidstoelichting vroeg Gilberte of er werk gemaakt wordt van het project “splitsen van 

grote woningen in kleinere eenheden”, een materie die onze senioren interesseert. Een aantal 

vrijwilligers 65-plussers in onze ouderenadviesraad maakt zich zorgen over alleenstaanden en 

koppels die nog steeds in hun veel te grote huis wonen met weinig of geen comfort, hebben 

geen kinderen of geen moed/middelen om te investeren.  

In Hoeilaart is er momenteel een goedgekeurd Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP’ dat toelaat om 

grote waardevolle (serristen)woningen op te splitsen in meerdere wooneenheden, dit uiteraard 

onder een aantal voorwaarden.  In de toekomst wordt ook onderzocht in hoeverre  dit ook kan 

toegelaten worden (onder welke voorwaarden e.d.) voor minder waardevolle ‘gewone’ 

woningen in Hoeilaart. Let wel, het gaat steeds om grote volumes namelijk van minstens 1000 

m³ bovengronds volume.   Je kunt op onze website het goedgekeurde RUP ‘Opsplitsen grote 

woningen buiten de kern’ nalezen.   

https://www.hoeilaart.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rups   

 

 Nieuws van de Regionale OuderenAdvieSraad en Vlaamse Ouderenraad 

- Projecten rond gemeenschapslandbouw, bevorderen van sociale cohesie en 

solidariteit zoals moestuin Casablanca, sociale kruidenier Lovenjoel en StadsAkker Tienen 

in het arrondissement Leuven. Voorstelling door Philippe Liesenborghs (RISO Vlaams-

Brabant vzw = organisatie voor maatschappelijk werk). 

- Pol Vanden Bempt (voorzitter LOAR Bierbeek) vertelt kort hoe ze in Bierbeek zoveel 

mogelijk senioren bevraagd hebben over hun prioriteiten in het toekomstig gemeentelijk 

ouderenbeleid. Pol was eerder 9 maand OCMW-voorzitter. 

- Toekomst van het ROAS. Stand van zaken ivm de overgang naar de Vlaamse 

overheid. AV op maandagen 14/05/18 en 5/12/18 + vormingsdagen, andere locatie. Zie 

ook “Doorstart-dag seniorenraden op 4 december 2017” 

- Nieuws uit de lokale ouderenadviesraden. Welke adviezen nam uw seniorenraad de 

voorbije vier maanden? Volgt nog. 

- Slotfeest dienst welzijn op 28 november 2017. Marijke en Gilberte nemen deel. 

- Doorstart-dag seniorenraden op 4 december 2017 (voor alle leden seniorenraden, 

ROAS, schepenen en ambtenaren). 

- Vlaamse Ouderenraad: Barometer en Vlaamse Ouderenraad Lokaal.  

 

 Uitnodiging interradenoverleg 7/12/2017 met o.a. traject Wakkere Burger 

 

 

 

Volgende Algemene Vergadering:  donderdag 1 februari 2018 om 9.30 uur in het GC 

Felix Sohie. 

https://www.hoeilaart.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rups

