
-1- 

 
SENIORENRAAD 
 

Zitting van 15 januari 2020 
Aanwezig: 
 
Denis Bosny schepen 
Francine De Becker lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Simonne Binst ondervoorzitster persoonlijk 
Suzanne De Meulemeester lid VLAS 
Marcel Boogaerts lid Landellijke Gilde Schiplaken 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Jozef Crabs 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 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Nieke Deleebeeck lid VLAS 
Melissa De Keyser ambtenaar administratie 
Georges Devroey            lid          DAVIDSFONDS 
Rita Van den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
 Bij puntje 7 vraag uitbreiding seniorenraad naar andere vertegenwoordigers stond vermeld dat er 

geen afgevaardigde voor de gezondheidsraad was, maar Francine De Becker heeft zich hiervoor 
kandidaat gesteld. Dit zal aangepast worden.  

 
 Herman zegt dat je niet online kunt inschrijven en betalen bij de activiteiten van Habobib. Voor de 

gemeentelijke activiteiten en cursussen is dit wel al het geval. Tilly zal hierover verder informeren.  
 Uitleg bibliotheek: Inschrijven voor activiteiten kan online. Ook als men aan de balie komt 

inschrijven en wij doen het voor hen, gebruiken wij de link op onze website. Als een activiteit niet 
gratis is, moet men inderdaad in de bibliotheek komen betalen. Pas dan is de inschrijving helemaal 
afgerond, maar we staan ook toe dat men op het moment van de activiteit pas betaalt. Strikt 
genomen hoeft men dus niet extra naar de bibliotheek te komen voor de betaling. 

 
2. BESPREKING EN GOEDKEURING STATUTEN SENIORENRAAD  
 
 Iedereen heeft de statuten, aangepast door Herman, ontvangen, en ze worden hierbij overlopen. 

Nog enkele aanpassingen:  
 

Artikel 2: Samenstelling 
 
 Ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigden leden zijn van hetzelfde geslacht. Er wordt de 

opmerking gemaakt dat te veel is. Dus dit zal weggelaten worden. 
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Artikel 2.3 niet stemgerechtigden leden van de raad kunnen zijn: 
 
 Niet stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussie. Hierover is er wat discussie, over 

wie wel en niet kan deelnemen.  
 
Artikel 2.6 Gemeentelijk ambtenaar 
 
 De gemeentelijke ambtenaar moet niet gedomicilieerd zijn in de gemeente. Het is belangrijker dat 

de ambtenaar actief is in de gemeente dan dat ze er effectief wonen.  
 
Artikel 4. Werking 
 
 De verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter gebeurt voor een hernieuwbare termijn van 

drie jaren. Moet dit niet om de 6 jaar zijn, samen met de legislatuur? 
 
Artikel 4.2 bijeenroeping 
 
 De seniorenraad vergadert in principe om de 3 maanden of wanneer de noodzaak zich voordoet, 

men een minimaal van viermaal per jaar. Dit moet aangepast worden naar om de 2 maanden.  
 De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 2 weken voor de 

vergadering. Maar dan staat er verder tot 10 dagen vooraf kan de vergadering worden 
bijeengeroepen op vraag van minstens 1/3 van de leden.  

 
Artikel 4.5 Beëindiging van het mandaat 
 
 Het mandaat van de leden van de seniorenraad kan eindigen door: 

Drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging. Dit wordt als redelijk drastisch 
beschouwd. Er kan een uitwijsprocedure worden ingezet, dan moet eerst het CBS en dan de GR 
beslissen 

 
3. SENIORENREIS 18 JUNI 2020 
 
 Tilly heeft enkele voorstellen, maar het blijft en blijkt heel moeilijk om met het budget van 40,00 

EUR aan de noden te voorzien. Daarom wordt er voorgesteld om eventueel een activiteit in de 
voor- of de namiddag te laten vallen, maar toch de deelnemersprijs van 40,00 EUR te behouden.  

 
 Er wordt voorgesteld om een werkgroepje op te richten met Willy, Jozef, Johan, Gerard, Suzanne 

en Stany om samen mogelijkheden uit te werken. We zullen naar Houffalize toe werken. 
Tilly zal de mensen uitnodigen voor de werkgroep. 

 
4. INFOSESSIE BRANDPREVENTIE DINSDAG 21 JANUARI 2020 IN DE RAADZAAL 
 

 Dinsdagnamiddag en -avond 21 januari 2020 organiseert het woonloket i.s.m. brandweerzone 
Oost Vlaams-Brabant en Oscare vzw, in het gemeentehuis van Boortmeerbeek een infomoment 
over brandveiligheid en de rookmelderverplichting.  
Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.  
Op de infonamiddag is ook de mogelijkheid voorzien om rookmelders aan te kopen. Ook na die 
datum kan je nog enkele weken aan het onthaal van het gemeentehuis rookmelders aankopen 
(zolang de voorraad strekt).   
Er kunnen 2 types van rookmelders aangekocht worden, een autonome rookmelder (prijs: 16 euro) 
en een koppelbare rookmelder (prijs: 49 euro). 
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5. IDEEEN DIVERSE CURSUSSEN 
 
 Tilly heeft wat info verzameld over diverse cursussen, en laat dit circuleren op de seniorenraad 

zodat de mensen ev. kunnen aanduiden wat ze interessant vinden. Dus deze info mag terug aan 
Tilly bezorgd worden (onder meer over verkeersveiligheid en gezondheid). 

 
6. VARIA 
 
VERKEER 
 
 Marc heeft een opmerking i.v.m. een grondverzakking aan de nieuwe straat aan de kerk van 

Schiplaken. Stany meldt nogmaals dat je zo’n zaken best rechtstreeks aan de technische dienst 
meldt, dit wordt ook redelijk snel opgevolgd.  

 
VARIA 
 
De volgende flyers worden uitgedeeld op de seniorenraad: 
 Infosessie brandpreventie en info groepsaankoop rookmelders op dinsdag 21 januari 2020 om 

14.00 uur en 19.30 uur.  
 Infosessie zorgeloos wonen als actieve 65-plusser op dinsdag 4 februari vanaf 14.00 uur in de 

Gildezaal. 
 
 Willy vraagt aan Denis de stand van zaken kwestie van het subsidiereglement. Denis antwoordt 

dat hij de volgende week met de voorzitter zal samenzitten over dit.  
 
 Er wordt de opmerking gemaakt dat er diverse kerstmarkten in Boortmeerbeek zijn, zouden die 

niet beter samen georganiseerd worden, vb. 1 jaar in Boortmeerbeek, 1 jaar in Hever en 1 jaar in 
Schiplaken? 
De meeste kerstmarkten worden georganiseerd door de verenigingen, en zijn ook belangrijke 
inkomsten voor deze verenigingen. Daarom is dit niet realiseerbaar. 

 De animatie op de kerstmarkt van Boortmeerbeek werd als goed beschouwd, maar toch vonden 
sommige het niet genoeg animatie.  

 
 De bestemming van de kerken in de gemeente is nog steeds niet echt duidelijk, zoals wat met 

Schiplaken en Hever. Haacht Station zou niet meer onder de bevoegdheid van Boortmeerbeek 
vallen.  

 
 Stany is met de bus, de 284, naar het platform van de regionale ouderenbeleidsvergadering 

geweest. Hij heeft daar een duidelijke uitleg over hun werking gehad, onder meer dat ze niet 
politiek gebonden zijn.  
De volgende vergadering gaat door op maandag 16 maart om 09.30 uur in Leuven. Iedereen wordt 
hierop uitgenodigd. Stany zal met Simonne, Herman en Francine deze vergadering bijwonen. 

 
 Denis heeft de toelichting van het bestuur van de seniorenraad kwestie van werkwijze en visie op 

het cbs toegelicht.  
 VB. toegankelijkheid van het gemeentehuis, de toegangsdeuren van het gemeentehuis zullen 

aangepast worden. Dit worden schuifdeuren zodat ook de mensen moeilijk te been en de mensen 
in een rolstoel gemakkelijk in het gemeentehuis kunnen geraken.  

 Vb. sport voor senioren, wordt opgenomen in de hernieuwing van de sporthal, samen met de 
douches en de vloer. 
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 Vb. Denis heeft een mail gestuurd naar de NMBS i.v.m. toegankelijkheid perron in het station van 
Boortmeerbeek. Hierover zijn er de voorbije jaren in de seniorenraad al diverse punten aan gewijd, 
dus misschien nu wat reactie. Denis gaat ons op de hoogte houden.  
 

HABOBIB 
 
 Herman vraagt of het niet mogelijk zou zijn dat er iemand van HaboBib zou langskomen om de 

diverse mogelijkheden, zoals dagelijkse tijdschriften, boeken aan huis, opzoekingen, boeken met 
grote letters, computers die ter beschikking staan, enz. te komen uitleggen.  

 Hierop wordt wel de opmerking gemaakt dat de boekenschuif zeer slecht bereikbaar is voor 
mensen die slecht te been zijn, en/of andersvaliden.  

 Denis zit om de twee maanden samen met Habobib, en hij heeft al afgesproken met de nieuwe 
bibliothecaris om de volgende vergadering van de seniorenraad uitleg te komen geven over de 
werking en de mogelijkheden van de bibliotheek. 

 
FOYER DE LORK 
 
 Stany & Josée zijn naar het overlegcomité van Foyer De Lork geweest. Enkele zaken: 
 Er komt weer een nieuwe directrice. 
 In december heeft de directie samengezeten met het gemeentebestuur om een bouwvergunning 

aan te vragen voor het nieuwe rusthuis. Ze moeten beginnen bouwen in 2021. 
 De studio’s en de flatjes zitten nu mee in het home, dus er is geen personeel meer nodig van 

buitenaf.  
 

 De seniorenraad wordt hier graag van op de hoogte gehouden.   
 

 De verzorging moet nog steeds veel beter zijn, maar ze staan wel niet meer onder toezicht. 
 
 Er wordt voorgesteld, zou het misschien nuttig zijn om een uiteenzetting over de werking van Foyer 

De Lork te houden, hoe inschrijven, e.d.? 
Of zou het beter een infodag in het rusthuis zelf zijn?  
Er wordt hierop opgemerkt dat het beter zou zijn 1 info-moment in Boortmeerbeek, 1 in Hever en 
1 in Schiplaken te organiseren, zo moeten de mensen hun niet te ver verplaatsen.  

 
De volgende vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op woensdag 18 maart 2020 om 09.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 
 
Stany Op de Beeck 
Voorzitter seniorenraad 

  

  

 


