
-1- 

 
SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  16 mei 2017 

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

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Volgende opmerkingen werden bij het vorige verslag gemaakt: 
 

 Het straatnaambord aan de Berkenlaan is nog steeds niet vervangen. Karin Derua repliceert 
hierop dat alle herstellingen aan de gemeentelijke borden worden gecentraliseerd en dan samen 
worden besteld en vervangen.  

 Het bordje van de Ronsdonkwandeling aan de kerk is omgedraaid.  

 De werken aan de Laarstraat/Bredepleinstraat zijn een zeer goede verbetering maar werken 
gaan natuurlijk altijd gepaard met enige hinder.  

 De putten aan de Ravesteinstraat, parking rusthuis zijn nog steeds niet hersteld. Vital is van 
oordeel dat dit een echte schande is.  

 De seniorenraad vraagt zich af of het niet mogelijk is om de schepen van verkeer tijdens de 
volgende seniorenraad uit te nodigen? 

 Herman signaleert dat de leden van de seniorenraad zich ook kandidaat kunnen stellen voor 
andere adviesraden om zo op de hoogte te blijven van diverse problematieken.  

 
Advies: De schepen van verkeer wordt op de volgende seniorenraad uitgenodigd. 
 
 



-2- 

  
2. SENIORENUITSTAP 15 JUNI 2017 MAASTRICHT 
 
Gelet op het hoge aantal inschrijvingen (momenteel al 142 deelnemers) wordt beslist om een vierde 
bus in te leggen. Natuurlijk zal hiervoor eerst moeten worden geïnformeerd of dit financieel haalbaar 
is. Op woensdag 14 juni 2017 om 10 uur zal een bijeenkomst met de busbegeleiders plaatsvinden in 
het schepenlokaal. 
In de marge wordt opgemerkt dat het feit dat de gemeente instaat voor kosten van de bussen, dit 
een vertekend beeld geeft over de reële kostprijs van de uitstap. Verenigingen kunnen deze 
deelnameprijs niet zo laag houden vermits zij ook de kostprijs van de bus moeten meerekenen.  
 
3. SENIORENFEEST 27 MEI 2017 
 
Er zijn 630 personen ingeschreven voor het seniorenfeest. De animatie zal worden verzorgd door Cliff 
en de maaltijd door The Catering Company. Zoals andere jaren wordt ook ditmaal aan minder 
mobiele mensen de kans geboden om deel te nemen. De gemeente voorziet voor hen vervoer.  
 
 
4. SENIORENSPORTDAG 20 APRIL 2017 
 

 Ondanks het diverse aanbod blijven de mensen steeds kiezen voor de vertrouwde sporten zoals 
wandelen en fietsen. 

 De djembésessie was op zich heel interessant, maar hiervoor was zeer interesse. 

 Blijkbaar was het tempo van de fietstocht, onder begeleiding van de plaatselijke wielerclub, voor 
sommige deelnemers toch nog te snel. 

 De begeleide fietstocht naar koffiebranderij Rom, gecombineerd met een bezoek aan Rom, werd 
als zeer goed ervaren.  

 Blijkbaar overschatten sommige deelnemers hun mogelijkheden en schrijven ze in voor een 
activiteit die ze eigenlijk niet aankunnen. Men mag dan ook niet verwachten dat een ganse groep 
zich aan één persoon moet aanpassen.  

 Blijkbaar zou het petanqueveld niet goed liggen waardoor de ballen soms afwijken. Vraag is of bij 
de aanleg voldoende rekening is gehouden met de gangbare voorschriften. 

 
 
5. OUDERENWEEK 2017 
 

 Op het college van burgemeester en schepenen werd een nieuw project voorgesteld, namelijk 
‘Kunst & Tumor’. Dit zijn 15 mensen (waarvan 7 uit Boortmeerbeek) die geconfronteerd zijn of 
geweest zijn met kanker en die samen een of andere kunstvorm beoefenen. De gemeente heeft 
de intentie dit project financieel te ondersteunen.  

 Nieke vertelt over de intentieverklaring van Sven Gatz en Jo Vandeurzen, namelijk ‘Kunst doet 
leven’. Cultuurparticipatie heeft een positief effect op de gezondheid, de persoonlijke 
ontwikkeling en het geluksgevoel van ouderen.  

 
 
 
6. MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2018 
 
Kandidaten om mee te werken aan het opstellen van een memorandum kunnen zich steeds melden 
bij Herman Van Bever. Tilly zal de administratie verzorgen. Vl@s zal ook een kandidaat afvaardigen. 
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Eens de groep is samengesteld, kan men bv. aan de hand van een gemakkelijk te verwerken multiple 
choice vragenlijst de seniorenverenigingen bevragen. Op basis van de ontvangen resultaten kunnen 
de diverse behoeften rond b v. toenemende mobiliteit, huisvesting enz. verder worden uitgewerkt. 
 
 
7. VARIA 
 

 De reis van Okra Hever naar Scherpenheuvel is volledig volzet. 

 Vzw De Bosuil is opgericht en zou zaal De Bosuil en bijhorende parking in erfpacht nemen. Het 
gebouw volledig in orde stellen conform de nieuwe wetgeving zou ongeveer 250.000,00 EUR 
kosten. 

 Vl@s organiseert ‘Vlaanderen Feest’ op 7 juli 2017, een muzikale wandeling en fietstocht met 
vertrek aan de sporthal. Het avondfeest vindt plaats in de Gildezaal. Iedereen is welkom, ook niet 
leden.  

 Vzw Foyer De Lork houdt zijn volgende vergadering op 1 juni 2017 om 13 uur. Bij de vorige 
vergadering werd Gerard De Vries niet uitgenodigd.  

 Vital meldt dat de bewoners van de huisjes aan het rusthuis graag tuinhuisjes willen plaatsen 
maar dat dit blijkbaar niet toegelaten is.  

 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


