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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van 28 april 2015 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Maurice Vanherp lid persoonlijk 
Luc Gillis lid persoonlijk 
Jacques Verrijt lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Marcel Boogaerts lid persoonlijk 
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: 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
- Karin neemt het woord en geeft uitleg over het vorige verslag van de seniorenraad. We zitten al 
enkele maanden met een personeelstekort op de dienst vrije tijd. Er wordt voorrang gegeven om 
eerst de huidige activiteiten uit te voeren en daarna de administratie bij te werken. Dit is de eerste 
maal in 20 jaar dat het verslag niet op tijd afgewerkt is, en hopelijk kunnen we op wat begrip 
rekenen. 
 
 
2. GEMEENTELIJKE WEBSITE 
 
- Karina Bolsenbroek medewerkster van het gemeentelijk secretariaat komt nogmaals uitleg 
verstrekken over de nieuwe gemeentelijke website, meer bepaald ook het hoofdstuk van 
verenigingen. De website wordt tot op heden nog regelmatig bijgewerkt.  
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- Er wordt de vraag gesteld of de verslagen en de agenda van de seniorenraad op de website kunnen 
geplaatst worden. Alles wat betreft de seniorenraad ( leden, verslagen, agenda) is nog niet 
aangepast. De verslagen moeten niet op de gemeenteraad goedgekeurd worden voor ze op de 
website geplaatst worden. 
- Aangezien er geen belastingverhoging gebeurt zal er ook geen geld beschikbaar zijn voor een extra 
informatieambtenaar. Daardoor staan we momenteel niet op de hoogste plaats kwestie van 
website/informatie. 
- De mensen kunnen trouwens altijd rechtstreeks terecht bij de diensten van het gemeentehuis, ze 
moeten zich geen zorgen maken dat alle contact via de gemeentelijke website moet gebeuren.  
 
 
3. SPORTELDAG 30 APRIL 2015 
 
- Donderdag 30 april gaat onze jaarlijkse seniorensportdag door. Er zijn momenteel 100 deelnemers, 
toch een 20-tal deelnemers meer dan vorig jaar. 
- Er zijn veel vrijwilligers die deze sporteldag mee mogelijk maken en ook onze lokale verenigingen 
zoals wandelclub Tornado, fietsclub Niels Albert (vroeger de Rode Molen), TCB, Seniorengym, judo 
club Jigoro. 
 
 
4. SENIORENFEEST 23 MEI 2015 
 
- Voor het seniorenfeest zijn er opvallend veel inschrijvingen via de nieuwe website binnengekomen. 
De mensen krijgen geen automatische bevestiging van inschrijving, misschien kan dit aangepast 
worden.  
- Er wordt als suggestie gegeven om misschien een map aan te maken met alle emailadressen van de 
senioren die online hebben ingeschreven, er zal worden geïnformeerd wat er mogelijk is. 
- Het menu van het seniorenfeest wordt overlopen. 
- Dit jaar zal er geen extra cadeautje zijn in de vorm van pralines of bloemetje bij het binnenkomen, 
dit is budgettair niet meer mogelijk. Indien we daar wel voor geopteerd hadden hadden we in het 
menu moeten besparen en een gang minder serveren. 
- De animatie wordt verzorgd door Cliff Moortgat zoals de voorbije jaren.  
- Het seniorenfeest is volledig gratis, alles inbegrepen. 
- De mindervalide mensen die niet meer op eigen kracht tot op het seniorenfeest geraken, zullen dit 
jaar opgehaald worden met een lift bus.  
 
 
5. DAGSCHEMA UITSTAP VOEREN 11 JUNI 2015 
 
- Het dagschema van de uitstap wordt overlopen.  
- Voor de daguitstap zelf zal Tilly lijsten maken per bus, per activiteit en deelnemer.  
- De bus wordt betaald door het gemeentebestuur, de rest van de uitstap wordt bekostigd met het 
inschrijvingsgeld van de deelnemers.  
- Er wordt dit jaar voor het eerst de mogelijkheid geboden om s ’avonds iets te eten, maar dit moet 
ook vooraf betaald + doorgegeven worden. Misschien kunnen we dan bonnetjes maken wie wat 
gekozen heeft.  
- Er zullen terug bus begeleiders zijn namelijk, Tilly, Karin, Suzanne, Firmin en Willy.  
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6. BOORTMEERBEEK FEEST 6 SEPTEMBER 2015 
 
- Op zondag 6 september 2015 organiseert het gemeentebestuur voor de tweede maal 
“Boortmeerbeek Feest”. Alle verenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
gelegenheid (wel met eten, niet met drank) om zich zo kenbaar te maken aan het grote publiek. 
Tafels, stoelen en tenten worden ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.  
- Er zal de nodige animatie worden voorzien voor klein en groot. 
- Er zal een fiets- en wandeltocht worden georganiseerd. 
- Er wordt de vraag gesteld indien een vereniging met vb. barbecue wil staan, wat dan met de 
brandveiligheid? Net zoals bij de jaarmarkt/rommelmarkt/kermis worden bij de inschrijving enkele 
attesten gevraagd zoals, gaskeuring, keuring elektrische installatie, enz.… 
 
 
7. STAND VAN ZAKEN HARTDEFIBRILATOR 
 
- Er is een AED-toestel aangekocht in 2010. Er is een opleiding voor het gebruik hiervan 
georganiseerd in 2011 voor het personeel. Gevolgd door een opleiding voor de sporthalgebruikers in 
2012.  
- Er zijn heel concrete plannen om een tweede AED-toestel aan te kopen voor aan het gemeentehuis 
te plaatsen. Eerst was er geopteerd voor een mobiel toestel, daarna toch voor een vast toestel. Voor 
een vast toestel (+ kast) is de kostprijs hoger en hierdoor komen we geld te kort met ons budget. 
Hiervoor is dus een begrotingswijziging voor nodig. Van zodra dit in orde is, kan de tweede AED 
worden aangekocht.  
- De seniorenraad doet een suggestie; waarom kan er geen samenwerking aangegaan worden met de 
apothekers in de gemeente, zodat er in elke deelgemeente een AED kan worden geplaatst aan de 
apotheek. Het is de bedoeling dat de apotheek de AED zou sponseren. ( misschien eens informeren 
bij de gemeente waar dit zo gedaan wordt?) 
- Ook wordt de vraag gesteld of er geen opleiding kan worden georganiseerd door de gemeente voor 
het gebruik hiervan, dit zou heel interessant zijn voor de senioren. Deze vragen zullen aan de 
schepen van gezondheid worden doorgegeven.  
 
8. VARIAPUNTEN 
 
- Indien er iemand een punt wil aanbrengen voor de agenda van de seniorenraad, kan dit aan Firmin 
gemeld worden, en dan wordt dit besproken. 
 
Verkeersproblematiek 
- De Leuvensesteenweg is een heel drukke baan, het wordt bijna onmogelijk om met een fiets over te 
steken. Er wordt de vraag gesteld of er met de komst van Albert Heijn geen extra drukte zal 
gecreëerd worden op de Leuvensesteenweg. Karin stelt dat het tegenhouden van de komst van een 
Albert Heijn winkel geen optie was. Alle tegenargumenten die we eventueel hebben/hadden, 
worden altijd enorm gedocumenteerd en geargumenteerd tegengesproken door enorm veel 
advocaten die de zaken behartigen van Albert Heijn nationaal. Aan de andere kant van de voetweg 
waar de Okay zich bevindt, komt er ook een winkel, namelijk een dierenzaak.  
- Alle winkelpanden die te koop worden aangeboden op de Leuvensesteenweg zijn enorm duur, 
eigenlijk niet meer haalbaar voor kleine handelaars.  
- Tegenwoordig lossen sommige bedrijven hun lading op het middenvak van de Leuvensesteenweg, 
maar hierdoor ontstaat natuurlijk een levensgevaarlijke situatie voor de fietsers. Dit komt omdat 
sommige bedrijven betonblokken voor hun oprit plaatsen waardoor de vrachtwagens bijna geen 
plaats meer hebben om te leveren. 
- De werken aan het kruispunt aan den Tip liggen momenteel stil, dit belangt twee provincies en 
eigenlijk is er geen geld meer. Dit is eigenlijk een beetje in impasse.  
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- Firmin heeft twee folders bij van lezingen, georganiseerd door de Provincie Vlaams Brabant, die 
doorgaan in het auditorium van het provinciehuis van Leuven, namelijk:  
 * Ondeugend ouder worden door Zaki op 7 mei 2015 van 12.30 uur tot 13.30 uur 
 * Burn-out en bore-out worden door Hilde Mariën op 9 juni 2015 van 12.30 uur tot 13.30 uur 
- Karin deelt ook nog een folder uit over de mammobiel, die momenteel aan het gemeentehuis staat. 
- Karin deelt ook nog mee dat alle inschrijvingsformulieren digitaal kunnen ingevuld worden via onze 
website, of je kunt ze ook altijd bij de dienst vrije tijd op het gemeentehuis verkrijgen. 
- Wat betreft de stand van zaken kwestie van de tankslag, de selectie van de firma’s is gebeurd. 
 
- Het volgende overleg met Foyer de Lork zal gebeuren op 20 oktober 2015 om 13.00 uur in Foyer De 
Lork, de vertegenwoordigers van de seniorenraad zullen hiervoor nog worden uitgenodigd. 
 
- De volgende seniorenraad gaat door op dinsdag 16 juni 2015 om 09.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 
 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


