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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van 10 maart 2015 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Marcel Boogaerts lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Vital Op de Beeck lid OKRA Schiplaken 
Willy Van Den Brande lid Neos/TCB 
Karin Derua bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
Karina Bolsenbroek gastspreker administratie 
 
Verontschuldigd: 
Jean Verschueren lid OKRA Hever  
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
Maurice Vanherp lid persoonlijk 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
Luc Gillis lid persoonlijk 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Jacques Verrijt lid persoonlijk 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Firmin bedankt iedereen om zo vroeg aanwezig te zijn met het nieuwe aanvangsuur (09.30 uur) van 
de seniorenraad. 
Er zijn enkele opmerkingen op het verslag van onze laatste seniorenraad, namelijk van 29 januari 
2015. 
- Datum is verkeerd genoteerd (zitting van 5 februari 2015). Dit moest zo in het nieuwe programma 
ingevoerd worden, anders konden we de deelnemers niet toevoegen. Dit is ondertussen aangepast. 
- Nieke en José waren niet aanwezig en stonden verkeerdelijk als aanwezig aangeduid, deze 
wijzigingen zijn aangebracht aan het verslag. 
 
2. GEMEENTELIJKE WEBSITE 
Karina Bolsenbroek, medewerkster gemeentelijk secretariaat stelt de nieuwe gemeentelijke website 
voor. 
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Er is nu een koppeling met de Uit-databank, dit is enkele weken geleden uitgebreid uitgelegd in een 
vergadering.  Vanaf heden kunnen de verenigingen nu zelf ook zaken invullen op onze website.  
Hier moeten natuurlijk nog zaken aan aangepast worden maar we zijn momenteel onderbemand. 
Daardoor kunnen we niet alles direct aanpassen. 
We staan trouwens steeds open voor opbouwende kritiek en suggesties. 
Tip: * Er zou een meldingsformulier op de website moeten staan om vanalles en nog wat te melden 
over de gemeente Boortmeerbeek. 
 
 
3. BUSREIS DONDERDAG 11 JUNI 2015 
 
Op donderdag 11 juni 2015 gaan we dus met onze senioren naar Voeren dat heel veel mogelijkheden 
biedt. Voor het actieve gedeelte namelijk de wandeling zal er toch weer eens gewaarschuwd moeten 
worden voor de moeilijkheidsgraad. 
Tilly heeft de mogelijkheden onderzocht om het middagmaal samen te nuttigen, en er zijn maar twee 
eetgelegenheden waarbij de ganse groep samen kan zitten. Daarom wordt er beslist om de uitstap 
uit te werken met deze twee eetgelegenheden.  
Er wordt de vraag gesteld of er een alternatief is voor slecht weer. Dit is natuurlijk niet zo evident 
met een dergelijk grote groep, en zeker niet aangezien we een dergelijk smal budget hebben. 
Er wordt beslist om de mensen de kans te geven eventueel avonds ook iets te eten voor het vertrek. 
Dit valt niet onder het budget van 35,00 EUR en moet apart betaald worden, Tilly zal dit dan apart 
afrekenen en doorgeven aan het restaurant. 
Er wordt wat gediscuteerd over het vertrekuur, 7 uur is heel vroeg om te vertrekken. Maar het is 
natuurlijk ook een heel eind rijden naar Voeren en we moeten genoeg tijdspanne voorzien voor ons 
dagschema.  
 
 
4. VRAGENLIJST ENQUETE OPENBAAR VERVOER + VRAGENLIJST VUB + UNIVERSITEIT GENT 
 
Op de vorige vergadering werden er papieren uitgedeeld i.v.m. een enquête voor openbaar vervoer 
voor ouderen. We zullen deze nu  overlopen. 
Zijn de bestemmingen met belang voldoende bereikbaar? 
* de bussen naar het Imelda ziekenhuis in Bonheiden stoppen niet aan het ziekenhuis zelf terwijl er 
een bushalte is. Voor de senioren is dit moeilijk, in het donker, naar de grote weg, te voet. De 
bushalte aan Imelda is veel meer verlicht. De belbus stopt wel aan Imelda, maar deze dienst stopt 
eind juni 2015 
* Zijn alle deelgemeenten goed bereikbaar? 
Door een overstap te maken kan men de deelgemeentes bereiken. 
Ook de wekelijkse markt in Haacht kan men bereiken, met een overstap. 
Wijk Lievekensbossen is geïsoleerd. 
*Zijn er voldoende haltes dicht bij de plaats waar ouderen leven? 
Ja, aan het rusthuis is er heel dichtbij een bushalte, maar niet aan Imelda Bonheiden. 
* Waar rijden de bussen niet? Waar wel? 
Imelda Bonheiden niet, naar  AZ Sint Maarten Mechelen wel. 
Wijk Lievekenbossen rijden er geen bussen.  
 
* De universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel voeren een grootschalig onderzoek uit om na te 
gaan welke zaken 45- tot 65- jarigen belangrijk vinden wanneer ze zich met de fiets verplaatsen en 
welke zaken 65- plussers belangrijk vinden wanneer ze zicht te voet verplaatsen. Via twee 
siteswww.volwassenen.fotostudie en www.654plus.fotostudie.be kan men de vragenlijsten invullen 
en zo nuttige informatie leveren aan het onderzoek. 
5. VARIAPUNTEN 

http://www.volwassenen.fotostudie/
http://www.654plus.fotostudie.be/
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* Hoe kan je betalen bij de lijn? Per gsm, of sms. Je kunt nog een 10 rittenkaart kopen bij boekhandel  
In Den Bocht in Hever. Het is duurder als je op de bus zelf betaald, zoals op de trein. 
* Een jaarkaart kost 50,00 EUR voor 1 jaar, men stelt voor om dit al vanaf 50 jaar ter beschikking te 
stellen van de mensen i.p.v. vanaf 65 jaar. 
* Men zou toch ook de niet-actieve senioren de kans moeten geven om de bus/trein te kunnen 
nemen, zonder al de technische snufjes van tegenwoordig. 
 
* Er wordt gevraagd aan de gemeente nog een cursus GSM gebruik en/of smart Phone te 
organiseren, aangezien er toch veel wordt gevraagd om deze functies te gebruiken onder meer met 
het openbaar vervoer. 
* Er begint vanaf einde mei terug een beginnerscursus pc in Haacht, van 60 lesuren, bij Open School. 
Daar zal maandelijks ook een pc dokter aanwezig zijn, dus zeer positief.  
 
 
*  Men stelt dat het bezoek in Foyer De Lork als zeer positief wordt beschouwd, heel interessante 
uitleg. 
Verkeersproblematiek 
* Vital meldt dat er iemand in de Bovylaan gevallen is, met als gevolg een open beenbreuk. 
* Vital meldt dat de putten aan de parking van Foyer de Lork nog niet hersteld zijn. Karin reageert 
hierop dat dit al doorgegeven was aan de technische dienst, maar de parking is wel eigendom van 
Foyer de Lork en niet van de gemeente. De gemeente heeft wel steentjes geleverd om de putten 
voorlopig te dichten, maar dit is geen oplossing op lange termijn. 
* Marcel vraagt wanneer Foyer De Lork wordt overgedragen aan de gemeente, dit is binnen 14 jaar.  
* Indien de nutsmaatschappijen werken uitvoeren in de gemeente is er vanuit de gemeente uit 
weinig controle op omdat ze bijna nooit of te laat worden gewaarschuwd. Advies aan de mensen is, 
zo vlug mogelijk de technische dienst et verwittigen. 
* Het wegdek aan de Aarschotsebaan aan de glasbollen is in slechte staat, zeker sinds ze een put 
hersteld hebben met klinkers. 
* Aan de hoek met de Langestraat en de Leuvensesteenweg staat er nog steeds een bord met 
Langestraat afgesloten terwijl dit niet meer zo is. Dit is de verantwoordelijkheid van de aannemer.  
* Er wordt voorgesteld om aan de Pontstraat een fietsvak voor de fietsers te maken. Dit is een heel 
gevaarlijke weg met een heel slecht fietspad. 
* Het fietspad in de Bredepleinstraat, Bieststraat en de Langestraat zijn heel slecht. 
* Wat zijn eigenlijk de meerwaarde/de meerkost en de alternatieven van de obstakels die in de 
Oudestraat/Bredepleinstraat recent zijn geplaatst? Deze zijn trouwens geplaatst op vraag van de 
bewoners van de straten zelf. Alle mensen willen een wegversperring en/of geen verkeer voor hun 
deur maar willen wel ergens anders een vrije weg om door te rijden.  
* De parking in Boortmeerbeek centrum is een ramp de laatste tijd zelfs als het geen markt en/of 
school is. Misschien gaat dit veranderen als de parking van de Malterie af zal zijn.  
 
* Herman meldt dat hij het betreurt dat het XXste konvooi is afgeschaft in het kader van de veiligheid 
en de terreurdreiging. Dit is een zeel belangrijke viering en het zou spijtig zijn als deze in de toekomst 
niet mee zou plaatsvinden.  
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


