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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van 22 november 2017 

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 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Luc Gillis lid persoonlijk 
Marcel Boogaerts lid persoonlijk 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Karin Derua bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
2. OUDERENWEEK 
 
Aangezien er tijdens de Ouderenweek reeds een activiteit van Vlas doorgaat, heeft de gemeente 
geen activiteit vastgelegd. Er zal wel een info-avond over nalatenschap en hartaandoeningen in het 
voorjaar van 2018 worden georganiseerd. Dit zal wel s ‘avonds doorgaan, aangezien de twee 
sprekers zich onmogelijk tijdens de gewone werkuren kunnen vrijmaken en ook omdat het tegen dan 
s ‘avonds ook al wat langer klaar is, belangrijk voor het te bereiken publiek. 
Tegen de volgende seniorenraad zal de datum vastgelegd zijn.  
Er zal hierover tijdig worden gecommuniceerd via de website/nieuwsbrief/lichtkrant en de OKRA's. 
Volgend jaar moeten de activiteiten beter op elkaar afgestemd worden zodat er wel diverse 
activiteiten tijdens dezelfde week kunnen gepland worden.  
 
Er wordt aangehaald dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden om de diverse 
activiteiten te ondersteunen, maar dit kan men kaderen als probleem voor alle verenigingen.  
 
3. BASISMOBILITEITSPRINCIPE 
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Burgemeester Michel Baert komt het basismobiliteitsprincipe uitleggen. Hierbij wordt Vlaanderen in 
diverse vervoersregio ingedeeld. Boortmeerbeek is ingedeeld bij Mechelen, Duffel, Keerbergen 
Zemst, en onder meer Londerzeel. Het was de bedoeling dat er op 1.5 jaar tijd (normaal tegen januari 
2018, maar uitgesteld tot maart 2020) advies werd gegeven over de 4 soorten vervoer, namelijk 
treinnet,  kernnet voor de  Lijn, aanvullend net met de Lijn en vervoer op maat.  
 
Het basisprincipe is dat er zal bespaard moeten worden, en dat sommige lijnen geheel of gedeeltelijk 
zullen afgelast worden. Vb. het station Hever van de NMBS zou afgeschaft worden. Maar de lijnen 
die wel blijven bestaan zullen regelmatiger rijden. 
Over deze plannen is er nog geen beslissend advies maar er is natuurlijk wel al protest van de Lijn, de 
vakbonden en van de burgemeesters.  
 
De vrees bestaat ook dat de kosten van het vervoer zullen worden doorgeschoven naar de 
gemeentes, zoals eerder al gebeurd is met de werkingskosten brandweer en de politie.  
 
Met een Europese subsidie zouden de gemeente Bonheiden en Boortmeerbeek een soort van 
buurtbus (flexibus in Nederland) kunnen lanceren, om zo de afgeschafte haltes toch nog te kunnen 
bereiken. (betaald door de gemeente) 
 
Door deze plannen wordt er stilaan ook terug gedacht aan de tram, waarover er jaren plannen zijn. 
 
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de abonnementen voor de verschillende 
vervoersdiensten niet samen te voegen tot 1 abonnement, maar dit is natuurlijk geen gemeentelijke 
kwestie maar een federale kwestie. 
 
De burgemeester wordt bedankt voor de zeer duidelijke uitleg. 
 
4. IDEEEN + DATUM VOLGENDE SENIORENUITSTAP 
 
De datum van onze seniorenuitstap in 2018 wordt vastgelegd op donderdag 14 juni 2018. 
Als idee voor onze volgende bestemming wordt er Antwerpen voorgesteld. Er zijn diverse 
mogelijkheden, zoals: 
 
- bezoek gerechtshof 
- bezoek 't schoon verdiep 
- bezoek Havenhuis 
- bezoek MAS 
- langste lift in Europa (ondergronds) 
- 150 jaar bestaan Zoo van Antwerpen 
- pannekoekenboot 
 
- Er moet ook rekening gehouden met de werken aan de Leien in Antwerpen, dus beperkte 
mobiliteit, en met de parking voor de bussen in Antwerpen(aan te raden aan de kaai). 
Er wordt de vraag gesteld of het noodzakelijk is om met de ganse groep samen te eten? Dit 
bemoeilijkt natuurlijk enorm de mogelijkheden van locatie en keuze, maar toch willen de meeste 
mensen samen eten. Soms nemen de partners aan diverse activiteiten deel, of willen de mensen 
graag bij hun dorpsgenoten plaatsnemen tijdens het middagmaal. 
 
Het budget blijft in principe hetzelfde namelijk 40,00 EUR per persoon, en de gemeente neemt de 
kosten van de bus voor zich. Dit zal nog verder besproken worden als we de volledige kostprijs van de 
daguitstap berekend hebben, dan kan dit eventueel nog aangepast worden.  



-3- 

 
Als het praktisch haalbaar is kunnen we misschien met bonnetjes werken per persoon, nl. bus 1, die 
activiteit voormiddag, die activiteit namiddag + welke bus, + welke bus 's avonds.  
 
 
5. BRANDVEILIGHEID VOOR OUDEREN 
 
Er wordt een boekje uitgedeeld i.v.m. brandveiligheid voor ouderen, dit werd ons aangeraden door 
de brandweer. Hier staan zeer nuttige tips in betreffende rookmelders, C02 melders, info 
betreffende brandveiligheid, brandwonden, enz. De brandweer is trouwens steeds bereid om 
hierover meer uitleg te geven op een volgende seniorenraad. 
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om individueel advies betreffende brandveiligheid aan de 
brandweer te vragen in de vorm van een plaatsbezoek, maar dit is praktisch absoluut niet haalbaar. 
 
In het kader van informatie wordt er ook gemeld dat er trouwens een subsidie voor inbraakpreventie 
bestaat. De politie kan hier ook, indien gewenst, meer uitleg over komen geven. 
23 november wordt er trouwens een drugspreventie avond voor ouders en grootouders 
georganiseerd in het gemeentehuis. 
 
 
6. VARIA 
 
De data van de vergaderingen van de seniorenraad in 2018 worden vastgelegd, nl.: 23 januari 2018, 
13 maart 2018, 15 mei 2018, 11 september 2018 en 13 november 2018. 
 
Volgende data mogen al in jullie agenda geplaatst worden, niet te missen, nl.: 
 
- 8 mei 2018 sporteldag Mechelen (dit vervangt de sporteldag in Boortmeerbeek), nl. een uitstapje 
naar Mechelen met de fiets in combinatie met een cultureel bezoekje. 
- 19 mei 2018: seniorenfeest 
- 21 mei 2018: jaarmarkt + kermis Boortmeerbeek 
- 14 juni 2018: seniorenreis 
 
Verkeer 
Er wordt gemeld dat de voetweg tussen de OKAY en Carrefour bijzonder smal is op sommige 
plaatsen. Door de hoge afspanning is het onmogelijk om elkaar te kruisen met de fiets.  
Het fietspad aan de kapper Steven St. Clayr in Schiplaken wordt regelmatig versperd door de 
geparkeerde auto's. Kan de politie niet meer controle doen op het verkeerd parkeren op fiets- en 
voetpaden in het algemeen? 
 
Er wordt nogmaals een oproep gedaan om vrijwilligers voor het memorandum, Herman en Firmin 
zijn al kandidaat. Dus hierbij nog een heel warme oproep om kandidaten! 
 
Blijkbaar worden er tegenwoordig regelmatig flyers verspreid over assistentiewoningen e.d. in de 
gemeente.  
 
Er wordt de vraag gesteld waarom het kerkhof in Hever (dit rond de kerk) niet heraangelegd of 
aangepast wordt? Dit wordt al 30 jaar niet meer gebruikt, en de nabestaanden zijn 20 jaar geleden al 
ingeschreven hieromtrent. Omdat dit een heel delicate kwestie is, gebeurt er nu eigenlijk niets rond.  
Het nieuwe kerkhof is trouwens heel mooi onderhouden. 
 
Firmin en Karin wensen alle leden een gezond en fijn eindejaar toe en tot in 2018! 
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Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


