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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van 17 juni 2015 

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

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 10 MAART 2015 
 
- Het verslag wordt goedgekeurd 
 
 
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 28 APRIL 2015 
 
- Firmin heeft een opmerking. Hij vraagt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 
verontschuldigd of afwezig, en om de titel van ondervoorzitter en de penningmeester te vermelden. 
Dit wordt niet aangepast aangezien het bestuur eenvormigheid wil in al zijn adviesraden, en dit in de 
verslagen van de andere adviesraden ook niet wordt vermeld. 
 
3. EVALUATIE SENIORENFEEST 23 MEI 2015 
 
- De kwaliteit van het eten was zeer goed, goede en vlotte bediening. 
- De animatie was zeer goed behalve dat de muziek vooraan in de zaal iets te luid werd ervaren. Voor 
de prijs die Cliff vraagt kunnen we niemand anders van hetzelfde niveau contacteren. 
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- Volgend jaar zal de hoofdingang veranderd worden zodat de mensen niet meer kunnen struikelen 
over de matten. Ze gaan een extra mat in de looprichting van de mensen leggen. Dit gecombineerd 
met een andere ingang zal hopelijk vallen en/of struikelingen voorkomen. 
- Er worden teveel plaatsen door de mensen vrijgehouden waardoor er regelmatig vrije plaatsen 
staan. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat er geen plaats meer vrij is. Hoe kan dit opgelost worden? 
De mensen vragen om door te schuiven? 
 
 
4. INFOSESSIE OUDERENBEHOEFTENONDERZOEK 9 JUNI 2015 
 
- Op dinsdag 9 juni was er een voorstelling van het boek “Tien jaar Belgische behoeftenonderzoeken” 
door professor Dominique Verté in het provinciehuis te Leuven. 
- 80.000 senioren zijn bevraagd door 8.000 senioren (vrijwilligers). Ook in Boortmeerbeek is er enkele 
jaren geleden een ouderenbehoeftenonderzoek gevoerd. (wat met die opvolging?) 
- Alle gegevens hierover kan je trouwens vinden op de website 
www.ouderenbehoeftenonderzoeken.be. 
- Er zijn veel interessante opmerkingen die hier uit komen zoals vb: 
- de evolutie in het leven van de senioren 
- senioren worden ouder en belangrijker in de maatschappij 
- toename van echtscheidingen bij de senioren 
- De vraag wordt gesteld wat er met die resultaten gebeurd? Wat doet de gemeente ermee want er 
gaat veel energie naar die onderzoeken. 
- Er wordt gevraagd om na te gaan hoeveel procent senioren vanaf 65 jaar tot en met 100 jaar er zijn 
in Boortmeerbeek. Deze cijfers zullen tegen de volgende vergadering klaar zijn. 
 
 
5. EVALUATIE UITSTAP VOEREN 11 JUNI 2015 
 
- De uitstap was zeer goed, mooie omgeving, goede bezoeken, goede gidsen, goed weer. De 
accommodatie van café Modern was allesbehalve in orde, verouderd, de bediening was te traag en 
er was niet voldoende personeel aanwezig. 
- De afstand wordt niet als te ver beschouwd ondanks we maar rond 20.00 uur terug thuis kwamen. 
- Vital vraagt zich af waarom de begeleiders op de bus zelf geen uitleg geven over de omgeving e.d. 
- Aangezien bijna iedereen toch een vieruurtje genuttigd heeft (dit zat niet in de prijs van 35,00 EUR), 
wordt er voorgesteld om dit in de toekomst mee op te nemen in de basisprijs. Dit zou veel 
praktischer zijn en zeker als we de keuzemogelijkheid tot 1 beperken. 
- Karin bedankt de busbegeleiders, ze hebben dit heel goed gedaan en hopelijk kunnen we in de 
toekomst nog op hun rekenen. 
- Er wordt gevraagd om een lijst op te maken van alle uitstappen die we al gemaakt hebben zodat we 
geen dubbel werk verrichten met de toekomstige prospectie. 
 
- Waarom wordt er maar 1 keer per jaar zo’n uitstap georganiseerd? Misschien kunnen we om de 
drie maanden een halve dag uitstap organiseren De kostprijs van de bus wordt dan niet betaald door 
de gemeente. 
Deze uitstap kunnen we kaderen om het seniorenisolement te doorbreken en ook om senioren aan 
te spreken die zich niet tot een vereniging willen wenden. Maar zouden mensen die slecht te been 
zijn hierdoor aangesproken worden? 
Vb. op geregeld tijdstip een uitstap op vrijdag naar Blankenberge te doen, en dit dan ook met een lift 
bus om iedereen de kans te geven om mee te gaan. Natuurlijk moet er dan voor iedereen ook een 
begeleider voorzien worden. 
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6. CURSUS GEMACHTIGD OPZICHTER 
 
- Op dinsdag 20 oktober 2015 gaat er een cursus gemachtigd opzichter door in de gemeente. Dit 
bestaat uit een theorie les zijn, later volgt er ook nog een praktische les (in samenwerking met de 
politie). 
- Wat is een gemachtigd opzichter, wat houdt dit in, wat is: 

-  min. 18 jaar. 
- iemand die kinderen, scholieren, personen met een handicap of senioren laat de straat 
oversteken. 
- de gemachtigde opzichter is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje en aan de 
driekleuren armband aan zijn arm, eventueel gecombineerd met een fluovestje. 
- De gemeente verzekert de gemachtigde opzichters. 

- De inschrijvingen hiervoor worden door Nina Van den bosch gebundeld, maar iedereen hiervoor 
geïnteresseerd kan zich ook wenden tot Tilly. 
- Er moeten min. 20 personen voor ingeschreven zijn en Max. 30 personen. 
 
 
7. VRAGENLIJST VLAAMSE OUDERENRAAD 
 
- We hebben een vragenlijst van de Vlaamse Ouderenraad ontvangen i.v.m. het functioneren van de 
lokale ouderenadviesraden. Het bestuur beslist om deze niet in te vullen aangezien het een heel 
uitgebreide vragenlijst betreft waar we heel veel tijd in zouden moeten steken, en sommige vragen 
zorgen mogelijk voor problemen met de wet op de privacy. 
- De gemeente doet trouwens in het algemeen niet mee aan enquêtes, dit slorpt allemaal veel te veel 
tijd op. 
 
 
8. VARIAPUNTEN 
 
- Gezondheidswandeling. 
Iedereen ontvangt een boekje van de gezondheidswandeling. Dit is een initiatief van de 
gezondheidsraad en Logo. In dit boekje staat ook een vragenlijst, deze mag je ingevuld 
terugbezorgen bij de dienst vrije tijd en dan maak je kans op een mooie prijs, dit tot einde 
september.  
- Sporteldag Blankenberge 
Donderdag 17 september 2015 wordt er terug een sporteldag in Blankenberge georganiseerd. De 
kostprijs bedraagt 10,00 EUR: sporten en verzekering + middags een broodje en soep inbegrepen. 
Vertrek is voorzien om 07.30 uur aan de sporthal en om 17.00 uur is het vertrek in Blankenberge 
voorzien. In de volgende nieuwsbrieven zal hiervoor meer informatie over verschijnen. 
 
- Karin geeft aan Nieke door dat de gemeente de nieuwe lessenreeks die Vlas gaat opstarten in de 
sporthal niet financieel gaat ondersteunen. Als de gemeente dit initiatief ondersteunt moet ze dit 
voor alle nieuwe activiteiten doen die worden opgestart in de gemeente. 
 
- Maurice is naar een bijeenkomst in de provincie geweest en heeft informatie bij over deze zaken: 
* alle dagopvangmogelijkheden in de provincie in de vorm van een onderlegger + een flyer. 
Verenigingen kunnen dit aanvragen via de provincie. Karin gaat dit aanvragen voor de leden van de 
seniorenraad. 
* Een bundel met een toelichting van het mobiliteitsaanbod van de provincie Vlaams Brabant. (onder 
meer informatie over het vervoer van zieken en andersvaliden, hoe te bereiken, wat). 
 



-4- 

- Karin vraagt aan de leden om tegen volgende vergadering ideeën te verzamelen voor onze volgende 
busreis. 
 
- Op 20 oktober gaat de volgende vergadering van de raad van bestuur van Foyer De Lork door. We 
zullen er op toezien dat er nu wel de juiste vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Dit was vorige 
keer niet het geval hoewel de nieuwe namen wel waren doorgegeven. 
Indien er vragen hiervoor zijn gelieve deze al aan Tilly door te geven. 
- Tegen de volgende vergadering zou iedereen eens moeten nadenken over wat er eigenlijk verwacht 
wordt van de vertegenwoordigers van de seniorenraad in de raad van bestuur van Foyer De Lork. 
 
- Er wordt gevraagd of het echt nodig is dat het licht brandt in de raadzaal aangezien we nu zo vroeg 
vergaderen, kwestie van energieverspilling. 
 
- De volgende seniorenraad gaat door op dinsdag 15 september 2015 om 09.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 
 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


