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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  12 september 2017 

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

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de seniorenraad van 16 mei 2017 wordt goedgekeurd. 
 
2. EVALUATIE SENIORENFEEST 27 MEI 2017 
 
Het seniorenfeest van 27 mei 2017 werd als zeer goed ervaren: heel lekker eten, goede bediening en 
goede muzikale omkadering. Voor de seniorenraad mag Cliff ook volgend jaar terug de muzikale 
animatie op het seniorenfeest verzorgen.  
Volgend jaar zal de catering opnieuw worden verzorgd door The Catering Company vermits de 
catering voor gemeentelijke evenementen voor 2017 en 2018 aan The Catering Company werd 
gegund. 
 
3. EVALUATIE SENIORENREIS 15 JUNI 2017 
 
De omvang van de groep (dit jaar voor de eerste keer 185 deelnemers) beperkt de mogelijkheden 
voor wat betreft middageten, bezoeken, accommodatie, enz. Er gaat veel tijd verloren aan in- en 
uitstappen van de bus, eten, sanitaire pauzes, enz. Het feit dat de sanitaire voorzieningen tijdens het 
middageten te beperkt waren voor de grootte van de groep maakten het er niet eenvoudiger op. 
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De gidsen en de chauffeurs waren niet gebriefd over het parcours en van het tijdsschema. Zij hadden 
deze informatie moeten krijgen van Reizen Lauwers wat duidelijk niet of onvoldoende was gebeurd. 
Ook de praktische afspraken met het restaurant en de activiteiten liepen niet vlot wegens 
miscommunicatie. 
 
De verdeling van de bussen van de activiteiten was ook niet in orde. Hierbij is de oorzaak ook vaak 
het gevolg van een gebrek aan zelfdiscipline van de deelnemers die zonder overleg van activiteit 
veranderen. 
 
Rekening houdende met het voorgaande wordt de vraag gesteld of het toch niet beter is om de 
volledige organisatie van de reis in eigen beheer te houden in plaats van beroep te doen op een 
externe firma. 
 
Ideeën voor de volgende uitstap zijn zeker al welkom zodat tijdig met de voorbereiding kan worden 
gestart. Bovendien is het misschien ook nuttig om even stil te staan bij de toekomst van de 
seniorenreis. Wil men deze in de huidige vorm bewaren of bijvoorbeeld een meer cultureel 
geïnspireerde uitstap afgewisseld met een uitstap naar zee?  
 
Tot slot, zou het niet wenselijk zijn om de opstapplaats van Boortmeerbeek van het gemeentehuis 
naar de sporthal te verleggen? Eventueel kunnen dan nog opstapplaatsen in Hever en Schiplaken 
worden voorzien.  
 
4. OVERLOPEN VERKEERSPUNTEN 
 
Schepen van verkeer Remi Serranne is aanwezig om op de vragen i.v.m. verkeer te antwoorden. 
 
* Marcel Boogaerts vraagt wat moet worden verstaan onder ‘plaatselijk verkeer’, dit naar aanleiding 
van de invoering van ‘plaatselijk verkeer’ in de Goorstraat. Er is veel en snel sluipverkeer in de 
Goorstraat en omliggende straten waarbij het duidelijk is dat dit zeker niet enkel plaatselijk verkeer 
is. Remi antwoordt dat de ‘plaatselijk verkeer’-regel werd ingevoerd naar aanleiding van de werken 
in het centrum van Schiplaken met als doel sluipverkeer in de Goorstraat zoveel als mogelijk te 
vermijden. Dergelijke maatregel heeft natuurlijk enkel zin als er ook politiecontroles worden 
uitgevoerd. Er zijn in de gemeente op verschillende plaatsen vaste snelheidsmeterstoestellen 
geplaatst die de basis vormen van gerichte controles. Misschien zijn en nog enkele bijkomende 
verplaatsbare toestellen nodig want het nut van deze snelheidsmeters is wel degelijk bewezen. 
 
* Er wordt gemeld dat de wegversmalling in de Zevenbunderweg wel goed werkt.  
 
* Op verscheidene plaatsen in de gemeente zijn er op kruispunten hagen die door de bewoners 
onvoldoende worden onderhouden. Normaal mogen hagen maximum één meter hoog zijn op een 
hoek. De bewoners van al deze probleempunten zijn hierover aangeschreven door de technische 
dienst van de gemeente. Het is voor de gemeente echter niet evident om verdere stappen te zetten 
indien aan deze vraag geen gevolg wordt gegeven. 
 
* De verkeersspiegels in de gemeente zijn dikwijls niet meer helder genoeg zodat een reinigingsbeurt 
nodig is. Volgens Remi kunnen deze echter niet meer worden schoongemaakt en moeten ze worden 
vervangen. De levering van nieuwe verkeersborden en –spiegels blijkt echter al een tijdje aan te 
slepen.  
 
* Herman Van Bever vraagt of het niet mogelijk is om voor de bewoners die aan de werken in de 
Bieststraat wonen, parkeerplaatsen te voorzien. Remi antwoordt dat werken zonder hinder niet 
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bestaan en dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van de 
woningen. 
 
* Herman Van Bever meldt dat de verslagen van de verkeerscommissie niet op de website staan. 
Remi antwoordt hierop dat de verkeerscommissie geen raad maar een commissie is en dat de 
verslagen hierdoor niet op de website moeten geplaatst worden. Herman Van Bever betwist dit en 
stelt tot het uiterste te zullen gaan om zijn standpunt te bewijzen.  
 
* Er wordt nogmaals de vraag gesteld of er toch niets aan de weg en/of de zijkanten van de 
kasseiweg aan Foyer de Lork kan worden gedaan? 
 
* Op de hoek van het kruispunt Heihoekweg/Leuvensesteenweg is er bijna constant een verzakking. 
Kan deze niet hersteld worden? Remi antwoordt dat dit een bevoegdheid is van het Agentschap 
Wegen en Verkeer; de gemeente heeft hierover geen bevoegdheid en kan bijgevolg hieraan geen 
herstelling uitvoeren. 
 
* Luc Gillis meldt dat het werfverkeer van de werken aan de Bredepleinstraat/Oudestraat schade 
aanbrengt aan de bestaande voorlopige toestand. Volgens Remi zal deze situatie niet lang meer 
duren vermits binnen twee weken een definitieve laag asfalt zal worden gegoten. Overigens is de 
situatie nu al veel beter dan vroeger. 
 
* Marcel Boogaerts meldt dat de wegblokkade in de Anjerweg heel slecht geplaatst zou zijn en vraagt 
of dit niet kan worden aangepast. Volgens Remi is deze wegblokkade er juist geplaatst op vraag van 
de buurtbewoners. 
 
* Er wordt gevraagd of de politiezone van Boortmeerbeek geen contact kan opnemen met de 
politiezone van Kampenhout i.v.m. de verkeersproblemen aan het ronde punt en de afslag naar de 
winkels op de site van de Gamma/Aldi/Modemakers, enz. Remi antwoordt dat deze zones niet op het 
grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek ligt zodat het gemeentebestuur hier geen 
bevoegdheid over heeft. 
 
* Vital Op de Beeck is van oordeel dat het schandalig is dat bij de werken in het kader van de 
herinrichting van het centrum van Schiplaken de aanwezige, dikke betonplaten uit de ondergrond 
worden gehaald en dat deze zullen worden vervangen door minder dikke betonplaten. Hierop wordt 
geantwoord dat er nu een andere bovenlaag zal worden gebruikt. 
 
5. VARIA 
 
 1 oktober 2017:  wafelenbak van Okra Hever in zaal Carpus. 
 1 oktober 2017: eetdag (spaghetti) sp.a in zaaltje van ‘Ons Huis’. 
 20 – 26 november 2017: Ouderenweek met volgende infomomenten: 

o Dokter Roose, hartchirurg, zal een infosessie over hartaandoeningen e.d. geven. 
o OCMW van Boortmeerbeek zal een infomoment over thuiszorg geven. 
o Paul Nijs, specialist ter zake van reglementering van testament/erfenisrechten zal een 

infosessie hierover geven. 
 27 september 2017: seniorenverwendag door Karin Derua in zaal Movri. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 21 november 2017 om 9.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
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Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


