
-1- 

 
SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van 17 januari 2017 

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

 
 
1. NIEUWJAARSWENSEN 
 
Firmin Vacaet wenst de seniorenraad een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe en bedankt Karin Derua 
voor het aanbieden van een glaasje cava en koffiekoeken.  
Karin Derua wenst iedereen ook een gelukkig Nieuwjaar toe, en een goede gezondheid want die 
primeert. 
 
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Als de seniorenraad een advies formuleert wordt dit apart genotuleerd, dit is overzichtelijk.  
Er wordt voorgesteld om 2 x per jaar de adviezen gegeven op de seniorenraad te evalueren.  
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3. UITSTAP SENIOREN 15 JUNI 2017 
 
Er zijn al enkele voorstellen van daguitstappen ontvangen, van onder meer de Kaasboerin, 
Maastricht. Om de voorgestelde prijs van 40,00 EUR te kunnen handhaven komt alleen Maastricht in 
aanmerking. Daarom wordt er beslist om die piste verder uit te werken, eventueel met bezoek aan 
Maasmechelen, Oud-Rekem, Thorn, bezoek grotten, enz.  
 
 
4. DIENSTEN TRANSKRIPT 
 
Karin Derua geeft meer uitleg over transkript. Transkript maakt lectuur en informatie toegankelijk 
voor alle mensen met een leesbeperking. Ze zetten gedrukte teksten om in braille of grote letterdruk. 
Er is een groot aanbod aan tijdschriften, studieboeken en ze doen ook privéomzettingen, vb. een 
bijsluiter in grote letterdruk drukken. Alle informatie hierover staat in het bundeltje dat iedereen 
ontvangen heeft. 
 
Karin Derua gaat aan de raad van bestuur van de bibliotheek voorstellen om transkript ook in de 
bibliotheek ter beschikking te stellen. De bibliotheek heeft nu wel al een dienst met Daisyboeken 
maar nog niet met tijdschriften. 
 
Er wordt gemeld dat het Rode Kruis ook zo'n dienst heeft.  
 
 
5. THB, VANAF 1 JANUARI 2017 DEEL VAN VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 
  ( TEGEMOETKOMING HULP AAN BEJAARDEN) 
 
Vanaf 2017 komt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van de Vlaamse overheid i.p.v. van de 
federale overheid. Deze tegemoetkoming kan je zelf online doen, of bij de zorgkas van je 
ziekenfonds, of het OCMW kan u helpen met uw aanvraag. Indien u al een tegemoetkoming kreeg of 
uw aanvraag is lopende, verandert er niets. 
Meer info zie: https://www.zorg-en-gezondheid.be/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-
wordt-vlaams 
 
Karin Derua meldt ook dat de gemeente elk jaar een tegemoetkoming aan instellingen die mensen 
met een beperking opvangen geeft, dit is voor dit jaar bepaald op 7.000,00 EUR. 
 
 
6. VARIA 
 
•Herman Van Bever heeft contact opgenomen met de technische dienst i.v.m. de inventaris van de 
zitbanken maar heeft dit verslag voorlopig nog niet ontvangen. Er kan natuurlijk al wel nagedacht 
worden waar er eventueel zitbanken kunnen bijgeplaatst worden.  
•Vital Op de Beeck meldt dat er met de kerstperiode weer iemand gevallen is op de kasseistrook aan 
het rusthuis.  
Dit probleem is zelfs al op de verkeerscommissie besproken maar dit brengt ook geen oplossing. 
Deze kasseiweg moest zo aangelegd worden, dit stond in de voorwaarden voor de bouwvergunning 
voor het rusthuis vermeld.  
De putten in de parking aan het rusthuis worden gedicht meldt Karin Derua.  
•De gemeente is bezig om de Ravesteinstraat mee in de fietslus te laten opnemen van de provincie, 
eventueel moeten de wegen dan aangepast worden.  
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•Verkeer: 
⁰Het fietspad op de Bieststraat aan de overweg in Hever richting Leuvensesteenweg is in heel slechte 
staat.  
⁰Tip! Eventueel kunnen we alle slechte fietspaden in Boortmeerbeek eens op lijsten en deze 
bezorgen aan de verkeerscommissie.  
 
•Onze parochiezalen zijn verouderd en er moeten herstellingskosten aan gebeuren. Indien de 
huurprijzen hierdoor gaan stijgen, wordt het moeilijk voor verenigingen om te blijven bestaan. 
•Karin Derua meldt dat er in de nieuwe vrijetijdgids geen prijs zal vermeld staan bij de 
seniorenuitstap om discussies te vermijden. 
•Karin Derua heeft nog een vergadering met Vorming Plus over de volgende cursussen die de 
gemeente zou willen organiseren. Ze gaat hier enkele voorstellen doen, zoals, vb. gebruik tablets, 
digitale fotografie, je huis aanpassen aan je oude dag.  
•Er wordt gemeld dat de pc-man in de bibliotheek een goede hulp is, en zeker een aanrader. 
•De volgende vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op dinsdag 14 maart 2017 om 09.30 uur 
in de raadzaal van Boortmeerbeek. 
 
 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


