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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  15 maart 2016 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
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 
Marcel Boogaerts lid persoonlijk 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Vital Op de Beeck lid OKRA Schiplaken 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
Karin Derua bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Luc Gillis lid persoonlijk 
Maurice Vanherp lid persoonlijk 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Firmin stelt de vraag waarom het verslag zo laat wordt verstuurd, namelijk maar 10 dagen voor de 
volgende vergadering. Volgens Karin heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de 
uitnodigingen voor alle adviesraden samen met het verslag van de vorige adviesraad te versturen. 
 
2.   UITSTEL VERHOGING PERRON STATION BOORTMEERBEEK 
 
Karin heeft twee jaar geleden bevestiging van de NMBS gekregen dat het perron in Boortmeerbeek 
zou verhoogd worden in 2016. Aangezien het 2016 is, heeft Karin terug contact opgenomen met de 
NMBS, maar blijkbaar is hiervoor nu geen budget meer voorzien. Daarom stelt Karin voor om een 
foto te maken met de seniorenraad op het perron van Boortmeerbeek, om zo druk uit te oefenen op 
de NMBS. Dit zal plaatsvinden tijdens de seniorenraad van 24 mei 2016 op een tijdstip dat een trein 
passeert in Boortmeerbeek. 
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3. CURSUS AED 12 april 2016 
 
Op dinsdag 12 april 2016 van 19 uur tot 22 uur organiseert de gemeente Boortmeerbeek een cursus 
AED in het zaaltje achter de cafetaria van de sporthal. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is 
verplicht. Er kunnen maximum 16 personen deelnemen. Inschrijvingen kunnen aan Tilly worden 
doorgegeven. 
Op de volgende seniorenraad van dinsdag 24 mei 2016 zal Griet Janssens, de sportfunctionaris, een 
korte uitleg en een demonstratie van de AED komen geven.  
 
4. SPORTELDAG BOORTMEERBEEK 28 april 2016 
 
Op donderdag 28 april 2016 is er de jaarlijkse sporteldag aan de sporthal van Boortmeerbeek. Elke 
50-plusser, actief en minder actief, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de diverse sporten 
zoals wandelen, fietstocht naar het witloofmuseum, kubbe, volkssporten, vallen zonder zorgen, 
fietsen, petanque, line-dance enz... De ganse dag zal ook de Valbus aanwezig zijn, dit is een 
interactieve reizende bus waarbij de bezoekers de valrisico's leren herkennen en nuttige tips krijgen. 
Dit alles voor 7,00 EUR, sporten, verzekering en een broodje tijdens de middagpauze inbegrepen.  
 
Karin deelt de flyer uit van de regionale sporteldag voor 50-plussers die plaatsvindt op 26 mei 2016 
te Durbuy.  
 
5. VRAGEN FOYER DE LORK VERGADERING 10 mei 2016 
 
De volgende vragen zullen op het volgende overleg met Foyer De Lork op 10 mei 2016 aan bod 
komen: 
• Is het mogelijk om het middagmaal in Foyer de Lork te nuttigen, misschien op een vaste dag in de 

maand, 1 x per maand of 1 x per week? 
• Kan er niet met de politie worden samengezeten i.v.m. de opvolging van demente personen die 

eventueel zouden weglopen uit het rusthuis? Hoe wordt dit opgevolgd? 
• Wat is de huidige bezettingsgraad van het verplegend personeel? 
• Wat is de huidige toestand van de wachtlijst, inwoners en niet/inwoners van Boortmeerbeek? 
• Komt er een prijsverhoging voor het woonzorgcentrum? 
• Tot welke categorie worden de mensen opgenomen in het woonzorgcentrum? 
• Wordt de eindafrekening van Foyer De Lork in de vergadering voorgelegd? 
• Is de kasseiweg aan het woonzorgcentrum de Bovylaan opgenomen als beschermde weg en is er 

een geasfalteerde oversteek mogelijk? 
• Is het niet mogelijk om aan de kant van de Stationsstraat tussen het voetpad en de diepe beek 

een soort van omheining te plaatsen zodat dit veiliger is voor wie er passeert? 
 
6. SENIORENFEEST 14 mei 2016 
 
Het seniorenfeest vindt plaats op zaterdag 14 mei 2016 in de sporthal en is gratis. De traiteur is 
dezelfde als de vorige jaren, namelijk The Catering Company. De animatie wordt verzorgd door 
Ronny Marino. Het menu wordt overlopen. Voor de senioren die zich niet kunnen verplaatsen en/of 
geen vervoer hebben zal er aangepast vervoer worden voorzien. Een van de volgende dagen zal de 
gemeentelijke nieuwsbrief met een inschrijvingsformulier voor het seniorenfeest worden verdeeld. 
Zoals vorig jaar kan men ook digitaal inschrijven en zal men hiervan dan automatisch een bevestiging 
ontvangen.  
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7. BUSREIS 9 juni 2016 NIEUWPOORT 
 
Alle aanwezigen krijgen een inschrijvingsformulier voor de busreis. De dagindeling wordt overlopen.  
De gemeente neemt de kosten van de drie bussen op zich, de andere kosten zoals ontbijt, 
toegangsgelden, gidsen, toeristisch treintje (2X), middagmaal en vieruurtje worden betaald met het 
inschrijvingsgeld van 40,00 EUR per persoon.  
Vooraf zal er natuurlijk zoals andere jaren een vergadering met de begeleiders gepland worden. 
 
8. PUBLICATIE VERSLAGEN ADVIESRADEN EN COMMISSIES + PUBLICATIES GEPLANDE 

VERGADERINGEN 
 
Herman heeft een overzicht gemaakt van de publicatie van de verslagen van de commissies en 
adviesraden op de website. Er wordt hierbij gevraagd of het niet mogelijk is om ook de agenda van 
de adviesraden op de website te plaatsen? 
Dit overzicht zal worden overgemaakt aan de betrokken diensten. Met vragen en/of opmerkingen 
hieromtrent kan men zich rechtstreeks richten tot het diensthoofd van de betrokken diensten. 
 
9. STAND VAN ZAKEN DIVERSE KLIMAATRADEN 
 
Binnen de klimaatraad zijn drie werkgroepen actief, namelijk wonen, openbaar domein en industrie 
en mobiliteit en openbaar domein. Bij de eerste startvergadering was veel volk aanwezig, bij de 
volgende aparte bijeenkomsten van de werkgroepen al heel wat minder, maar wel met een aantal 
heel gemotiveerde deelnemers. Het is niet altijd gemakkelijk om mensen te motiveren om actief aan 
zulke bijeenkomsten deel te nemen. De klimaatproblematiek is een thema dat vaak nog te ver van de 
mensen af staat.  
Het verslag wordt aan de deelnemers verstuurd, maar verschijnt niet op de website.  
Begin april zou het verslag/de conclusie moeten overgemaakt worden aan het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
10. NIEUWE TENDENS BIJ OPHALEN HUISVUIL 
 
Herman vestigt de aandacht op de nieuwe tendens bij het ophalen van huisvuil. Vanuit de Vlaamse 
regering wordt een nieuw afvalstoffenplan opgesteld waarover de gemeente een advies moet 
uitbrengen. Zo is er een tendens naar het anders ophalen/sorteren van huisvuil zodat er bv. andere 
fracties kunnen worden aangeboden op het containerpark. Zo zullen er in de toekomst mogelijk roze 
afvalzakken zijn voor het inzamelen van yoghurtpotjes, plastiekafval, enz. Ook de mogelijkheid van 
ondergrondse mini-containerparken (bv. aan de mouterijsite) wordt onderzocht. 
 
11. OVERZICHT RESULTATEN GESCHENKBONNEN 2015 
 
Karin licht de resultaten van de verkoop van de gemeentelijke geschenkbonnen in 2015 toe. 
De totale inkomsten bedroegen 28.360,00 EUR. 
In totaal nemen 55 handelaars deel aan dit project.  
De geschenkbonnen moeten zeker en vast nog meer worden gepromoot bij de bevolking zodat ze 
beter bekend worden. 
 
12. BEZOEK HUIS VAN DE ZELFREDZAAMHEID IN AALST 
 
Tilly heeft contact gehad met Peggy De Smet van de stad Aalst i.v.m. een bezoek aan het Huis van 
Zelfredzaamheid in Aalst. Dit kan in groepjes van vier tot acht personen elke maand worden bezocht 
tijdens de eerste negen dagen van de maand. Tilly, Herman, Georges, Suzanne en Simonne zullen dit 
bezoeken. Zodra een concrete datum is afgesproken, zal Tilly iedereen op de hoogte brengen. 
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13. VARIA 
 
• Problemen betreffende de publicatie van verslagen en vergaderingen van de verschillende 

adviesraden kunnen best steeds aan het betrokken diensthoofd worden gemeld. Het staat 
iedereen trouwens vrij om zich kandidaat te stellen voor andere adviesraden.  

• Vital meldt nogmaals dat de kasseiweg aan het rusthuis er slecht bijligt en dat er vrij recent een 
jonge persoon ten val is gekomen en zwaar gekwetst is.  

• Herman geeft meer informatie over een vorming voor senioren over het gebruik van tablets met 
de app 'cubigo'. Dit is bedoeld om senioren uit hun isolement te halen, geeft bv. een verwittiging 
wanneer medicatie moet worden genomen, geeft de medische toestand door aan de verpleging, 
enz.  

• Er zou een dagopleiding voor senioren in de bibliotheek worden georganiseerd over het gebruik 
laptop/tablet/gsm/smartphone. Dit zou in het najaar plaatsvinden. 

• Er is een vzw opgericht voor de feestzaal de Bosuil uit Schiplaken, met als naam "Den Bosuil".  
• Verkeer 

⁰ De verkeerssituatie aan Albert Heijn is heel gevaarlijk, zeker omdat de vrachtwagens er 
achteruit de parking moeten oprijden. Zou hier geen voor sorteervak kunnen gecreëerd 
worden? 

⁰ De verkeerslichten aan de Trianonlaan vormen een serieus probleem; wekelijks gebeuren er 
ongevallen.  

⁰ De werken aan de Audenhovenlaan zijn bijna klaar. De asfaltering is de laatste fase en zou dit 
weekend gebeuren.  

 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


