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SENIORENRAAD

Zitting van 4 maart 2019
Aanwezig:
Karin Derua
Francine De Becker
Georges Devroey
Herman Van Bever
Simonne Binst
Suzanne De Meulemeester

Burgemeester
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VLAS

Monique Vertongen
Vital Op de Beeck
Willy Van Den Brande
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Neos

Stany Op De Beeck
Gerard De Vries
Nieke Deleebeeck-Ba udet
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VLAS

Marcel De Rycke
Marcel Boogaerts

tid

VLAS

t¡d

Landellijke Gilde Schipla ken

Josée Naets
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S-Plus Boortmeerbeek

Johan Neefs

t¡d

persoonlijk

Griet Janssens

secreta ris

administratie

/

TCB

Verontschuldigd:
Denis Bosny

1.

schepen

VERSTAG VORIGE VERGADERING

Josée Naets, Johan Neefs en Marc Bogaerts waren tijdens de vorige vergadering ook verontschuldigd.

Dit zal aangepast worden.
Monique Vertongen heeft geen verslag ontvangen
Herman vraagt L minuut stilte voor het overlijden van de echtgenoot van Suzanne en van Jacques

Verrijt.

2.

STAND VAN ZAKEN SAMENSTELLING SENIORENRAAD

Zolang de nieuwe seniorenraad nog niet is samengesteld, blijft de oude samenstelling in voege. De
samenstelling van de nieuwe seniorenraad moet eerst voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dit
staat op de agenda maandag 24 juni 20L9. Hierna kan er een bestuur gekozen worden.
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. 2 afgevaardígden

van de seniorenraad moeten verkozen worden. Momenteel zijn er

3

kandidaten: Stany Op de Beeck, Josée Naets en Herman Van Bever.

6.

VOORBERE¡DINGSENIORENFEESTEN SENIORENREIS

De inschrijvingsformulieren worden uítgedeeld. Het ínschrijvingsgeld bedraagt 40 EUR, het busvervoer
wordt betaald door de gemeente.
Willy merkt op dat diegenen die inschrijven voor een bepaalde act¡vite¡t, die ook moeten doen.
Ervaring leert hem dat dit niet altijd evident is.

Seniorenfeest gaat door op zaterdag 1juni, de deuren zullen opengaan om L2 uur. Het einde van het
seniorenfeest zal iets vroeger zijn als voorzien aangezien 's avonds een gemeentebal doorgaat in de
sporthal ten voordele van het Zorghuis De Dijlevallei. Dit is een politiek neutraal evenement.

7.

RONDVRAAG EN VARIA

Herman

r

De verslagen van de seniorenraad komen

te laat maar we zien het door de vingers aangezien

er verschillende langdurige zieken zijn.
Herman heeft geen reactie gekregen op de brief gericht naar de gemeenteraad, hij merkt wel
op dat de boodschap duidelijk is aangekomen.

o

Josée: S Plus Boortmeerbeek organiseert een benefit voor het Zorghuis De Dijlevallei op 16 november
in Rotselaar (Sportoase). Flyers en affiches worden nog uitgedeeld.

Gerard stelt voor om een verbinding te maken met de seniorenraad van bv Haacht. Wat doen ze in de
buurt? Herman heeft reeds contacten gelegd voor een interregionaal overleg. Best starten met een
bezoek te brengen aan elkaar. Een voorbeeldgemeente op dit vlak is bv Hoeilaart.

Volgende seniorenraad maandag 24 juni 2019 om 9.30 uur.

Denis Bosny

Karin Derua

Waarnemend voorzitter

Burgemeester

