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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  17 november 2015 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Jacques Verrijt lid persoonlijk 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Vital Op de Beeck lid OKRA Schiplaken 
Karin Derua bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
Sarah Vercammen gastspreker OCMW 
Tom Vanhove gastspreker gemeente Boortmeerbeek 
 
Verontschuldigd: 
 
Maurice Vanherp lid persoonlijk 
Luc Gillis lid persoonlijk 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
 
 

 
 
1. 1 MINUUT STILTE 
 
 
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor het plotseling overlijden van de heer Emiel Uytterhoeven, 
voorzitter van de KWB, en voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Parijs. 
 
2. VOORSTELLING OCMW OVER DIENST THUISZORG 
 
Mevrouw Sarah Vercammen, de nieuwe medewerkster van het OCMW Boortmeerbeek van de dienst 
thuiszorg komt zich kort voorstellen en geeft een korte uitleg over alle diensten. Hier volgen haar 
contactgegevens: OCMW Boortmeerbeek, dienst thuiszorg, Sarah Vercammen, teamcoördinator, 
015/ 50 01 64, info@ocmwboortmeerbeek.be. 
 
3. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
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Dhr. Jacques Verrijt meldt dat hij zich wel degelijk verontschuldigd had, dit zal aangepast worden in 
het verslag. De seniorenraad keurt hierna het verslag van 15 september 2015 goed. 
Er werd wel de opmerking gemaakt dat het verslag heel laat werd verstuurd, dit komt onder meer 
door de afwezigheid van Tilly.  
 
4. DATA VERGADERINGEN 2016 
 
* Er werden de volgende data vastgelegd voor de vergaderingen in 2016, namelijk: 19 januari 2016, 
15 maart 2016, 24 mei 2016, 13 september 2016 en 22 november 2016. 
* Boortmeerbeek Feest zal volgend jaar doorgaan op 4 september 2016 en de WAK gaat door op 
zondag 1 mei 2016. Karin doet trouwens een warme oproep voor de WAK 2016, er zal een soort van 
kunstenaarsroute worden georganiseerd en het thema is “match”. Iedereen die zich geroepen voelt 
of geïnteresseerd is kan zich richten tot sophie.moons@boortmeerbeek.be, of tot de dienst vrije tijd.  
* Het seniorenfeest gaat door op zaterdag 14 mei 2016. 
 
5. GEBRUIK DOOR VERENIGINGEN VAN DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE 
 
Herman meldt dat de website goed gebruikt wordt en toegankelijk is voor de verenigingen van de 
gemeente. Maar dit kan nog steeds verbeterd worden, daarom kan elke vereniging met vragen zich 
steeds wenden tot Karina Bolsenbroek, secretariaatsmedewerkster.  
 
6. SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN BEKENDMAKEN VIA DE WEBSITE 
 
* Dit is een punt aangevraagd door Herman.  Hij vindt dat iedereen het recht heeft om te weten 
welke vereniging hoeveel van de overheid, van de burger, zijn geld krijgt, en dat dit kenbaar moet 
gemaakt worden op de gemeentelijke website. 
* Karin zegt dat de subsidies in december worden toegekend en dan zullen ze op de website 
geplaatst worden. 
* Karin geeft trouwens een korte uitleg over de cultuursubsidies die recent gewijzigd zijn: 
 
• Zetel en hoofdactiviteit zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente. Voor 
grensoverschrijdende verenigingen geldt een afzonderlijke regeling. 
• De vereniging is geen onderafdeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende 
vereniging. 
• De vereniging heeft een eigen bestuur én een eigen bankrekening. 
• Minstens 30 % van de leden is inwoner van de gemeente. 
• Minstens tien leden van de vereniging wonen in de gemeente Boortmeerbeek. 
• Elk jaar minstens 10 activiteiten in Boortmeerbeek organiseren, waarvan er minimum drie 
openstaan voor alle inwoners van de gemeente. 
• Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning is de vereniging al minstens 6 maanden 
werkzaam. Subsidies zijn pas mogelijk vanaf het begin van het volgend kalenderjaar. 
• De grondwettelijke principes rond niet-discriminatie waarborgen. 
 
* Er wordt gevraagd of we de verenigingen die subsidies krijgen kunnen verplichten om hun 
activiteiten open te stellen voor iedereen, zelfs met bijbetaling van prijs? 
 
 
7. AFVAARDIGING LEDEN SENIORENRAAD IN ANDERE ADVIESRADEN/COMMISSIES 
 
* Er zijn 8 raden, namelijk: milieuraad, gezondheidsraad, seniorenraad, cultuurraad, sportraad, 
jeugdraad, GECORO en Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. 
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Er zijn ook nog de verkeerscommissie en de politieraad. De verkeerscomissie is wel openbaar, maar 
je kan niet deelnemen. De politieraad is niet voor publiek toegankelijk. Het college van burgemeester 
en schepenen zal zich opnieuw over de samenstelling beraden. 
* Er wordt de vraag gesteld wat er met het advies gebeurt dat in de diverse raden wordt gegeven? 
* Er wordt ook de vraag gesteld wie er voor welke vereniging/partij in welke raad wordt 
vertegenwoordigd, en of er op de volgende vergadering kan gekozen worden of de seniorenraad in 
de andere raden kan vertegenwoordigd worden? Karin zal dit op het volgende college bespreken.  
Normaal kan je je inschrijven voor de raden bij elke nieuwe installatie, dus om de 6 jaar. Je kan je 
natuurlijk altijd kandidaat stellen, maar dit moet dan aanvaard worden door de raad zelf. 
* Er wordt de vraag gesteld of de agenda van de raden niet op de website geplaatst kan worden?  
 
8. KLIMAATRAAD 
 
 
Dhr. Tom Vanhove, milieuambtenaar van de gemeente, komt de klimaatraad voorstellen. 
Met de ondertekening van het burgemeester convenant engageert de gemeente Boortmeerbeek zich 
om tegen 2020 minstens 20% CO2-uitstoot te verminderen. Om deze ambitieuze doelstelling te 
realiseren wordt een klimaatactieplan opgesteld. Hierbij wil het gemeentebestuur iedereen 
betrekken, inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarom een warme oproep om mee te werken aan 
deze klimaatraad en zijn werkgroepen. Een eerste bijeenkomst van de klimaatraad vindt plaats op 
woensdag 2 december 2015 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Om ons in deze opstartperiode een duwtje in de rug te geven, zal ook Francesca Vanthielen haar 
steentje komen bijdragen. Zij engageert zich al vele jaren voor diverse milieuthema’s. 
Tijdens deze eerste klimaatraad zal er ook meteen worden nagedacht en gediscussieerd in 
thematische werkgroepen waar tal van vragen aan bod zullen komen. Bedoeling is vier werkgroepen 
op poten te zetten: 
 

 Wonen: De werkgroep ‘Wonen’ focust op de gemeentelijke huishoudens en hoe zij hun 
steentje kunnen bijdragen. Kan een renovatiebegeleider helpen? Moet de gemeente 
energiebesparende maatregelen opleggen via een verordening of het gewoon eenvoudiger maken 
om deze maatregelen toe te kunnen passen?  

 Mobiliteit: In de werkgroep ‘Mobiliteit’ zal de belangrijkste vraag handelen over hoe het 
gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals fiets, bus of trein binnen de gemeente en naar andere 
locaties kan worden verhoogd. Moeten er bijvoorbeeld meer fietsenstallingen worden geplaatst en 
zo ja, waar? 

 Industrie & lokale handel: deze werkgroep gaat dan weer op zoek naar mogelijkheden die 
bedrijven en winkels kunnen nemen om duurzaamheid bij klanten en bij werknemers te promoten. 
Zijn elektrische laadpalen in de toekomst een nuttig initiatief voor het woon-werkverkeer? Is 
carpoolen haalbaar?  

 Openbaar domein: Tot slot kijkt men in de werkgroep ‘openbaar domein’ naar mogelijke 
initiatieven bij de inrichting van het openbare domein zoals een efficiëntere en energiezuinigere 
straatverlichting. Het gemeentebestuur beseft namelijk dat wij eerst zelf onze voorbeeldfunctie 
moeten opnemen voordat wij deze inspanningen kunnen verwachten van onze inwoners, 
verenigingen en bedrijven. 
Wil je kennismaken met het burgemeestersconvenant? Wens je mee te werken aan een beter 
klimaat in jouw gemeente? Welke bijdrage kan jijzelf leveren? Welke acties mogen volgens jou zeker 
niet ontbreken? Welke mogelijke drempels zie je? Kortom, als je wil meewerken aan een beter 
Boortmeerbeek, schrijf je dan in voor deze opstartvergadering op woensdag 2 december 2015 en 
geef aan naar welke werkgroep jouw interesse uitgaat om samen met ons mee te denken over de 
acties die we moeten opnemen in het klimaatactieplan! 
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Inschrijven kan je via www.boortmeerbeek.be/klimaatraad of door het sturen van een e-mail naar 
milieudienst@boortmeerbeek.be. Natuurlijk kan je hiervoor ook in het gemeentehuis terecht. Let er 
wel op dat je aangeeft aan welke werkgroep jij zou willen deelnemen.  
 
We verwachten je! 
 
 
9. VARIA 
 
* Er wordt ons gemeld dat de verslagen van de seniorenraad nog niet op de website staan, dit zou 
sneller moeten verlopen. We zullen dit aan de verantwoordelijke doorgeven.  
 
* De adressenlijst met de gegevens van de leden van de seniorenraad wordt verspreid, en er wordt 
gevraagd om de gegevens aan te passen. 
 
* Op 20 oktober 2015 was er een vergadering in Foyer De Lork waarop Gerard en Vital aanwezig 
waren. Kort samengevat:  
 
⁰ De directrice zal op 1 januari 2016 het rusthuis verlaten, de samenwerking met het OCMW 
verloopt niet optimaal.  
⁰ De vergadering was positief en er werd op alle vragen voldoende geantwoord.  
⁰ Er is maar 0,5 % winst in Foyer De Lork op jaarbasis. 
⁰ Er zijn voldoende A2 en A1 verpleegkundigen aanwezig in het rusthuis, dit is in het verleden 
al anders geweest.  
⁰ Het tekort aan personeelsleden bestaat hier, maar bijvoorbeeld in de andere rusthuizen van 
Foyer de Lork zoals Limburg niet.  
⁰ Er is een voorstel tot prijsstijging van 3,5 %. 
⁰ De volgende vergadering is gepland op 10 mei 2016. 
⁰ Er zal volgende keer een vraag worden gesteld i.v.m. het gebruik van dienstencheques in het 
rusthuis. 
 
* Op de vorige vergadering van de seniorenraad werden er verscheidene mogelijkheden voor de 
uitstap besproken. Er wordt nu beslist om naar Nieuwpoort te gaan. Tilly, Willy, Karin en Firmin 
zullen eens kort samenzitten om de uitstap naar Nieuwpoort te bespreken.  
Eventueel kunnen we een vrij bezoek voorzien in de namiddag. 
 
 *  Verkeer 
• Verscheidene borden met straatnamen zijn in de gemeente niet goed leesbaar, zoals vb. 
Lelielaan, Korenweg. 
• De fietspaden in de Bieststraat en de Bredepleinstraat zijn in zeer erbarmelijke staat. 
• Gaat de opening van Albert Heijn samen met de werken in de Audenhovenlaan geen enorme 
verkeersproblemen geven? 
• Er wordt gemeld dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan als er toch fietsers tegen de 
richting in uit de Hanswijkstraat komen (stuk tussen bloemenwinkel en ’t Oogpunt). Kan hierbij geen 
oproep aan de politie worden gedaan om controle uit te voeren? 
 
 
 
Volgende vergadering  19 januari 2016 – 9.30 uur 
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Firmin Vacaet 
Voorzitter Karin Derua 
Bevoegde schepen Michel Baert 
Burgemeester 
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Burgemeester 

  

 


