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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  14 maart 2017 

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

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  
 
2. SPORTELDAG BOORTMEERBEEK 20 APRIL 2017 
 
Donderdag 20 april 2017 gaat de jaarlijkse gemeentelijke sporteldag door in en rond de sporthal. 
Voor het bedrag van 7,00 EUR kan men een ganse dag kiezen uit sporten zoals fietsen, wandelen, 
kubbe, petanque, djembé, line-dance, onderhoudsgym, badminton en een fietstocht naar 
koffiebranderij Rom. Middags is er ook een broodje voorzien. Er zal een testopstelling van indoor 
petanque in de cafetaria worden opgesteld. 
Er worden nog flyers aan de verenigingen uitgedeeld. 
 
3. SENIORENFEEST 27 MEI 2017 
 
Het seniorenfeest gaat door op zaterdag 27 mei 2017 in de sporthal van Boortmeerbeek. De catering 
zal worden verzorgd door The Catering Company en de animatie wordt verzorgd door Cliff Orchestra.  
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4. VOORSTEL DAGUITSTAP SENIORENREIS 15 JUNI 2017 
 
Tilly heeft twee verschillende daguitstappen naar Maastricht uitgewerkt/ontvangen en stelt deze 
kort samengevat voor. 

 Het eerste voorstel omvat: 
- bij aankomst tas koffie + vlaai 
- voormiddag bezoek Maastricht via gids/ bezoek grotten 
- warm middagmaal (let op in 2 aparte locaties) 
- namiddag - boottripje 
- geen vieruurtje inbegrepen in de vooropgestelde prijs van max. 40,00 EUR p.p. 

 

 Het tweede voorstel omvat: 
- bij aankomst koffie + koffiekoek 
- voormiddag stadswandeling Maastricht met gids/ rondrit Maastricht met autobus + 

gids 
- warm middagmaal, op 1 locatie 
- namiddag boottripje + gevolgd door vrij bezoek 
- vieruurtje: 2 broodjes + koffie 
- dit alles voor de max. prijs van 40,00 EUR p.p. 

 
Er wordt geopteerd om voor het tweede voorstel te opteren en enkele bijkomende vragen te stellen 
zoals: 
Is de boot bereikbaar met een rolstoel? 
Waar zal het middagmaal plaatsvinden + wat? 
Tips voor de bustoer, zoals museum aan het Vrijthof, Fort Sint Pieters,  Bonnefantenmuseum, welke 
wandeling? 
 
5. OUDERENWEEK 2017 
 
De ouderenweek gaat door van 20 november tot en met 26 november 2017 en gaat uit van de 
Vlaamse Ouderenraad. In deze week is het de bedoeling om initiatieven te nemen om de ouderen vb. 
in de bloemetjes te zetten, te verwennen, of eventueel een info-namiddag te plannen. 
Karin Derua merkt op dat de gemeente al diverse activiteiten voor de senioren organiseert zoals de 
seniorenreis, het seniorenfeest en de seniorensportdag, waar een groot deel van het budget naartoe 
gaat. Hierdoor is er natuurlijk weinig ruimte om andere activiteiten te voorzien. 
De seniorenverwendag in de Movri is overigens een privé initiatief van Karin Derua. 
Natuurlijk kunnen de bonden zelf ook initiatief nemen zoals een kleine attentie voorzien voor de 
leden bij hun bijeenkomsten of een andere activiteit. 
 

 Enkele ideeën voor een info-namiddag zoals: 
- info OCMW diensten (thuiszorg, tegemoetkomingen, welke mogelijkheden) 
- mogelijke thema’s voor een infomoment rond gezondheid: toelichting door een 

hartchirurg of diabetici arts, vb. Dokter Roose, neuroloog in Bonheiden, heeft een 
uiteenzetting gemaakt over bewegen en/of mobiliteit. 

 Dit punt zal op de dagorde van volgende vergadering worden hernomen. 
 
6. VARIA 
 
Herman Van Bever heeft van de technische dienst een kaart ontvangen met aanduiding van de 
gemeentelijke zitbanken. Er wordt nogmaals een oproep naar iedereen gedaan om Herman te 
contacteren i.v.m. informatie betreffende zitbanken en/of tips voor het plaatsen hiervan. Het 
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plaatsen van zitbanken aan de Leuvense Vaart is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de 
dienst Waterwegen en Zeekanaal.  
Het grote probleem bij de zitbanken is het vuilnis dat al dan niet in de vuilbakken wordt gedumpt, 
maar de zitbanken zelf zijn goed onderhouden.  
Karin Derua merkt wel op dat er in de begroting van dit jaar niets voorzien is om eventueel extra 
zitbanken te plaatsen. 
 
Er wordt voorgesteld om tegen de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 een memorandum 
op te stellen vanuit de seniorenraad. Hierin kunnen diverse aandachtspunten betreffende vb. 
mobiliteit, huisvesting, cultuur, vorming, toegankelijkheid, integratie OCMW/gemeente, vooral 
bekeken vanuit het standpunt van de senioren/andersvaliden worden samengebracht. 
Hiervoor zal er een kerngroep worden opgericht en dit zal op de volgende seniorenraad worden 
uitgewerkt.  
 
De gezondheidswandeling zal dit jaar doorgaan in Schiplaken.  
 
Karin Derua lanceert een warme oproep voor vrijwilligers voor het plantjesweekend van “Kom op 
tegen Kanker” in september. Er zijn immers enkele vaste vrijwilligers die dit jaar niet kunnen 
meehelpen. Rita Van Den Balck, José Naets en Willy Van den Brande willen al meehelpen.  
 
Verkeer 
 
De putten aan de Ravesteinstraat, parking rusthuis zijn nog niet hersteld.  
 
Luc Gillis stelt de vraag of het niet mogelijk is om de bewoners van de Laarstraat/Bredepleinstraat en 
Oudestraat regelmatiger en sneller op de hoogte te stellen van de stand van zaken i.v.m. de werken? 
Karin Derua repliceert hierop dat er al twee informatievergaderingen zijn georganiseerd, en dat de 
werken waarschijnlijk 6 maanden vroeger zullen eindigen. 
 
De borden met “handelaars bereikbaar” op vermeld zijn niet altijd logisch geplaatst voor de 
plaatselijke bewoners, maar wel voor personen die niet in de gemeente wonen. 
 
Het bord op de hoek van de Berkenlaan en de kapel is al enige tijd omver gereden. Ook het bordje in 
de Kwaenijkstraat is dringend aan vervanging toe.  
 
De volgende vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op 16 mei 2017 om 09.30 uur in de 
raadzaal van Boortmeerbeek. 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


