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SENIORENRAAD 
 

Zitting van 20 november 2019 
Aanwezig: 
 
Denis Bosny schepen 
Francine De Becker lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Simonne Binst ondervoorzitster persoonlijk 
Suzanne De Meulemeester lid VLAS 
Nieke Deleebeeck lid VLAS 
Rita Van den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Marcel Boogaerts lid Landellijke Gilde Schiplaken 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Stany Op De Beeck voorzitter persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Josée Naets lid S-Plus Boortmeerbeek 
Johan Neefs lid bijzonder comité sociale zaken OCMW 
Melissa De Keyser ambtenaar administratie 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Jozef Crabs lid OKRA HEVER 
Marie-Louise Altmutter   
 
Alvorens met de vergadering te beginnen condoleert de seniorenraad Josée Naets met het verlies 
van haar echtgenoot en wordt er een minuut stilte gehouden. 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
*Er wordt aangehaald dat de stemming niet correct verlopen is, aangezien er meer dan een 
vertegenwoordiger van eenzelfde vereniging hun stem hebben uitgebracht. Dit wordt zo genotuleerd, 
maar de raad beslist unaniem om niet tot een nieuwe stemming over te gaan en de uitslag te 
respecteren. Herman is toch geen kandidaat meer om vertegenwoordiger te zijn voor het 
woonzorgcentrum Foyer De Lork. 
 
*Er wordt gevraagd hoe de stand van zaken betreffende het chalet in de Lievekensbossen is, is er al 
een huishoudelijk reglement? Kunnen andere verenigingen er gebruik van maken? Misschien zelfs 
gebruik van het tennisterrein aangezien het tennisterrein aan de sporthal al jarenlang verwaarloosd is. 
Blijkbaar wordt er nog steeds aan het huishoudelijk reglement gewerkt. 
 
2. SENIORENREIS 18 JUNI 2020, IDEËEN 
 
*Enkele voorstellen voor de seniorenreis: 
 - Dendermonde , Eernegem, grootste brandweermuseum van België 
 - Houffalize, La Chouffe, Vaya Mundo 
 - streek Namen/Dinant, boottocht Maas 
 - Halen, Julesmeer + Diest 
 - scheepslift van Strepy, het hellend vlak van Ronquières 
 
*Tilly zal proberen deze voorstellen uit te werken tegen de volgende vergadering van de seniorenraad.  
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3. BESPREKING STATUREN EN AANPASSINGEN 
 
*Er is een informele samenkomst geweest met enkele leden van de seniorenraad (iedereen was 
hiervoor uitgenodigd) om de oude statuten te bespreken en aan te passen. Herman, Stany, Simonne, 
Francine, Tilly & Patrick waren aanwezig. Alle bemerkingen kunnen tot en met 20 december aan Tilly 
worden doorgegeven.  Deze zullen op de eerstvolgende seniorenraad besproken worden. 
Hierbij nog een warme oproep aan iedereen die zich geroepen voelt, om toch nog mee in de werkgroep 
te stappen.  
Er wordt de vraag gesteld of er niet meer werkgroepen moeten opgericht worden, nl. een voor de 
aanpassing van de statuten en een voor eventueel andere punten voor te bereiden  
Hierop wordt gezegd/beslist beter 1 sterke seniorenraad en 1 werkgroep dan meerdere groepen, die 
verzwakt en te uitgespreid zijn. 
De nieuwe, voorlopige statuten worden bij deze uitgedeeld.  
 
4. TOELICHTING BESTUUR WERKWIJZE & VISIS 
 
1.Toegankelijkheid voor alle personen in de gebouwen van de gemeente. (Zoals met rolstoel, rollator, 
handbike, enz.) 
    vb. aanpassing perron in Boortmeerbeek, veel te hoog om op te stappen, voordeur gemeentehuis. 
2. Behouden van openbaar vervoer. 
     vb. gaan de deelgemeentes in de toekomst nog bereikbaar zijn via het openbaar vervoer? 
Vraag: Hoe ver staat het met de bus voorzieningen naar senioren toe, van de centrale punten? Wat 
met de toekomst, zoals vb. bereikbaarheid van Schiplaken met de bus? 
3. Sport voor senioren. 
     vb. toestellen aan de sporthal. 
4. Ontspanning voor senioren. 
     vb. seniorenreis, seniorenfeest. 
5. Bijscholing, vorming. 
    vb. een spreker, informatievergadering, EHBO, cursus VSV – verkeersreglement/rijlessen. 

 
5. TOELICHTING SCHEPEN BBC SENIORENBELEID 
 
¨Denis zal deze beleidspunten aan het college van burgemeester en schepen voorleggen.  
 
6. LIJST LEDEN SENIORENRAAD AANPASSEN 
 
*De aangepaste lijst van de deelnemers wordt uitgedeeld. Er wordt weer gevraagd om deze te 
publiceren op de website. Maar weer, dit is geen verplichting, en let op GDPR! Als er iemand zijn 
gegevens wil gepubliceerd zien op de website, dan mag deze dit schriftelijk melden aan Tilly. 
*Iedereen moet terecht kunnen bij de leden van de seniorenraad, ook personen die niet aan een 
vereniging verbonden zijn.  
 
7. VRAAG UITBREIDING SENIORENRAAD NAAR ANDERE VERTEGENWOORDIGINGEN  
 
*Er wordt overlopen wie er van de seniorenraad in de andere adviesraden zetelen, nl.: 
 
- Milieuraad: Herman/Nieke 
- Noord/Zuidraad: Francine 
- Sportraad: Willy 
- Cultuurraad: Willy/Nieke/Josée 
- Jeugdraad: Denis  
- Gezondheidsraad: Francine De Becker 
- Dierenwelzijnsraad: niemand 
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*Alle verslagen van deze raden zouden onmiddellijk op de website moeten geplaatst worden. 
Vraag: waarom kunnen de verslagen van deze raden niet sneller op de website geplaatst worden? 
 
8. DAG VAN DE CLIENT OP 13 DECEMBER 2019 IN CARPUS 
 
*Op 13 december organiseert het OCMW in zaal Carpus te Hever zijn jaarlijkse clientendag voor de 
gebruikers van het OCMW. Ze krijgen dan soep, sandwiches en een muzikale act aangeboden. Vanaf 
volgend jaar zullen deze mensen de kans krijgen om deel te nemen aan het seniorenfeest, daarmee 
dat dit volgend jaar op vrijdag wordt georganiseerd. Er zal ook gezorgd worden voor aangepast vervoer 
en de nodige begeleiders. Ook zullen de mensen van het WZC de kans krijgen om terug deel te nemen, 
dit ook onder eventuele begeleiding. 
 
9. OVERZICHT VORMINGSAANBOD VAN GEMEENTE EN HABOBIB 
 
*Al de vormingen/cursussen staan in het boekje vermeld dat de gemeente 2 x per jaar uitgeeft. Ook 
worden deze ook nog apart vermeld op de nieuwsbrief. Voor deze cursussen kan je online inschrijven 
en betalen. 
 
10. VARIA 
 
VERKEER 
 
*Het fietspad Bieststraat aan de spooroverweg in Hever is nog niet afgewerkt en heeft een hoge 
boordsteen.  
*De kasseien aan het WZC zijn zeer glad en gevaarlijk als het geregend heeft.  
*De kasseien in het dorp van Hever zijn ook heel gevaarlijk als het geregend heeft. Het dorp is niet   
toegankelijk voor rolstoelgebruikers, andersvaliden en mensen die slecht te been zijn.  
*De fietsstraat in de Ravesteinstraat wordt als zeer positief beschouwd.  
*Er wordt ook meegedeeld, in geval van vragen/opmerkingen betreffende verkeer kan dit beter 
rechtstreeks aan de technische dienst van de gemeente gemeld worden. 
 
VARIA 
 
*Marcel vraagt wanneer de subsidies van de andersvaliden worden uitbetaald. Tilly antwoordt hierop 
dat deze in december op het CBS zullen worden behandeld, en dan uitbetaald. 
*Francine heeft een vraag voor het OCMW nl.  Waarom er niet met dienstencheques wordt gewerkt? 
In andere gemeenten wordt er wel met dienstencheques gewerkt. 
Dit is een beslissing geweest van het bestuur om niet met dit systeem te werken.  
 
De vergaderingen voor 2020 worden vastgelegd, nl.: 
15 januari, 18 maart, 20 mei, 16 september en 18 november 2020. Telkens om 09.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 

 
FOYER DE LORK 
 
*Wanneer wordt er gestart met de bouw van het nieuwe WZC? 
*Er zijn opnieuw diverse alarmerende berichten betreffende verzorging en het te kort eraan.   
  
 
Stany Op de Beeck 
Voorzitter seniorenraad 

  

  

 


