
-1- 

 
SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  11 september 2018 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Augusta Hemeleers lid S Plus Boortmeerbeek 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Marcel Boogaerts lid persoonlijk 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
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: 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
 

 
 
VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Wat betreft het punt om de korpschef te contacteren voor de seniorenraad wordt er meegedeeld dat: 
 Aangezien er momenteel zo'n personeelstekort bij de politie is dient de korpschef zelf ook mee 
diensten te draaien buiten het kantoor, dus nu heeft hij tijd te kort. Maar van zodra er terug wat meer 
tijd is, zal hij aanwezig zijn op de volgende seniorenraad. 
 
EVALUATIE BOORTMEERBEEK FEEST 
 
- Dit is een goed initiatief voor de deelnemers en voor de bezoekers. Het is een goede mix van 
optredens, standjes, sport en kinder animatie. 
- Er waren ongeveer hetzelfde aantal standen van verenigingen van vorig jaar. Ook de bezoekers waren 
ongeveer hetzelfde aantal. 
- De opstelling van het podium was veranderd, dit heeft voor- en nadelen. 
- Er was een bank geplaatst als demonstratie voor sport voor senioren, maar dan echt voor de niet 
actieve senioren.  De opmerking wordt gemaakt dat er wel een handvat moet staan op de juiste 
hoogte, nl. niet te laag of te hoog. Indien men zou overgaan tot aankoop van zo'n toestel, moet er ook 
voor de juiste begeleiding worden voorzien.  
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SPORTELDAG BLANKENBERGE 20 SEPTEMBER 2018 
 
Er zijn in totaal 80 deelnemers voor de sporteldag in Blankenberge, we vertrekken met twee bussen. 
Het vertrek is om 07.30 uur voorzien aan de sporthal van Boortmeerbeek. De volgende sporten worden 
aangeboden: vrij bezoek, wandelen, dropping, kubbe, petanque, fietsen,  minigolf en golfbiljart. De 
tendens van de laatste jaren is wel dat het overgrote deel van de deelnemers kiest voor het vrij bezoek. 
Deze sporteldag biedt de mensen een kans om makkelijk en goedkoop een dagje aan de zee door te 
brengen. (Bij de andere deelnemende gemeenten is dit ook het geval) 
 
VARIA 
 
Verkeer 
 
- Herman meldt dat de verslaggeving van de verkeerscommissie slecht is. (Als antwoord op een vraag 
over de fietsstraat) 
- Waarom worden de tijdelijke borden ter hoogte van Pontstraat 11 niet verwijderd? Karin repliceert 
hierop dat de kolk stuk is. Er moet gewacht worden op de nutsmaatschappijen om dit te herstellen. 
- Waarom staat er aan Beenhouwerij De Bie nog een bord met Langestraat onderbroken, aangezien er 
niet direct werken aan de gang zijn? Blijkbaar zijn er toch nog werken bezig aan het kruispunt met de 
Kampenhoutse Baan.  
Er wordt ook wel gemeld dat veel mensen de verkeersborden niet respecteren, ook al worden ze 
misschien niet vlug genoeg verwijderd.  
 
- In de seniorenraad wordt er al 2.5 jaar naar nieuwe straatnaamborden gevraagd. Karin repliceert 
hierop dat ze geleverd zijn, nu moeten ze enkel nog geplaatst worden.  
 
- Er wordt voorgesteld dat er iemand constant met de fiets in de gemeente zou rondrijden zodat alle 
werken, of omstandigheden direct kunnen gemeld/opgelost en opgevolgd worden.  
 
- De straatverlichting op de Leuvensesteenweg tussen de gouden wok en Kampenhout Sas is voor de 
helft stuk.  
- Het verkeerslicht voor de fietsers om over te steken aan de Langestraat is stuk.  
- De firma Essers rijdt tegen de richting op de parking aan de Lidl.  
- De hagen zouden beter onderhouden worden, dit zal veel bijbrengen aan de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker.  
 
Rusthuis Foyer De Lork 
 
- Vital & Gerard krijgen al geruime tijd geen uitnodiging meer voor de vergaderingen van Foyer De Lork. 
Dit is reeds gemeld aan de directie enkele maanden geleden, maar blijkbaar is er weer een nieuwe 
directie.  
- Er is blijkbaar regelmatig brandalarm maar dit wordt afgezet omdat het zo regelmatig voorvalt.  
- Verscheidene personen vragen dringend een doorlichting van het rusthuis, wegens ontoelaatbare 
praktijken, vb. te weinig personeel (maanden/jaren), te weinig gekwalificeerd personeel, anderstaligen 
die de mensen absoluut niet verstaan, verkeerde of geen medicatie toediening, middagmaal wordt 
door vrijwilligers toegediend anders geen eten, diefstallen, veel te weinig tijd voor verzorging, 
onveilige praktijken enz. Het rusthuis is toch ook een uithangbord van de gemeente, en als er zo een 
negatief beeld is hiervan, reflecteert dit toch op het bestuur? 
- Bij het OCMW zelf zijn er al regelmatig klachten binnengekomen, maar zij kunnen eigenlijk bijna niets 
of helemaal niets ondernemen.  
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Advies:  Kan de gemeente een AUDIT aanvragen voor Foyer De Lork, aangezien er zoveel klachten zijn? 
(Marcel kent een firma die audit verzorgt, nl. IFOR in Erpe-Mere) 
 
Varia 
 
- Herman vraagt een recente lijst van de deelnemers van de seniorenraad (GDPR?). 
- Herman vraagt zich af wie de vertegenwoordiger van ouderenwerking tegenwoordig is? Vroeger was 
dit Firmin, maar nu het geen provinciale maar regionale bevoegdheid is geworden, is de 
organisatie/structuur een beetje verloren. Er wordt een beetje afgewacht. 
- Nieke merkt op dat het ouderenbeleidsplan klaar ligt (zij is sinds lang vertegenwoordigster van VLAS 
in de Ouderenraad), maar dat het praktisch niet uitvoerbaar is. De gemeente zou dit beter zelf mee 
ondersteunen en ondernemen. 
 
- Herman vraagt wat er van het memorandum is gekomen, is dit door de partijen opgevraagd, wordt 
dit opgevolgd? Tilly zal het digitaal doorsturen naar de werkgroep van het memorandum. 
- Het is spijtig dat er heel weinig respons was op de vraag voor medewerking, maar participatie kan je 
niet verplichten. 
 
- Sinds 12 mei 2018 zijn er meerdere hervormingen betreffende de regelgeving voor vzw's. Meer info 
vindt u hierover in de brochure.  
 
- In Brugge loopt er momenteel een proefproject nl. " Gele Doos". Dit project bestaat uit 400 -tal 75-
plussers die een gele doos in hun koelkast leggen. Daarin steken gegevens (vb. medische) die bij een 
interventie snel kunnen geraadpleegd worden door de hulpdiensten.  
 
- Tilly vraagt aan de leden om tegen de volgende vergadering alle nuttige data van 2019 mee te 
brengen (activiteiten enz.), zodat we een datum kunnen afspreken voor de seniorenuitstap van 2019. 
 
- Donderdag 13 september, zaterdag 15 en zondag 16 september 2018 staan onze vrijwilligers weer 
klaar om azalea's te verkopen ten voordele van KOTK. Kostprijs is 7,00 EUR.  
 
- Vanaf 17 september 2018 kan iedereen gaan proef stemmen op het gemeentehuis. Dit vindt plaats 
in de inkomhal, waar de medewerkers van het onthaal u zullen begeleiden indien gewenst.  
 
- Georges meldt dat er te weinig wc's op de rommelmarkt aanwezig waren. Karin repliceert hierop dat 
het niet makkelijk is wegens allerlei wettelijk bepalingen zoals, gescheiden riolering, wc met 
vergruizelaar, water en elektriciteit ter beschikking stellen, voldoende ruimte op openbaar domein, 
enz. 
 
- Woensdag 26 september gaat de 8ste seniorenverwendag door in de Movri. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar scouts Hever.  
 
- Karin deelt een sticker uit van de brandweer, deze mag je aanbrengen aan de voordeur of een 
zichtbare plaats, met de vermelding welke en hoeveel huisdieren er zich in je woning bevinden. Dit is 
zeer nuttig in geval van brand.  
 
- Op 2 oktober 2018 gaat OKRA Boortmeerbeek/Hever & Schiplaken met de bus naar Wieze. Dit voor 
de prijs van 42,00 EUR. 
 
- Monique nodigt iedereen uit op de jaarlijkse wafelenbak van OKRA Hever op zondag 7 oktober 2018 
van 14 uur tot 18 uur in de Carpus te Hever.  
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- Op 20 oktober 2018 is het opendeurdag in zorghuis De Dijlevallei. Dit is een huis in de Dennenweg 6 
te 3190 Boortmeerbeek, dat zich richt op kankerpatiënten en hun mantelzorgers, waar deze personen, 
voor, tijdens en na de behandeling terecht kunnen. Dit vooral voor patiënten uit Vlaams Brabant & 
Antwerpen. Peter is Jacques Vermeire. 
 
- Vital vraagt waar het kanon is (herhaling vraag seniorenraad 19 juni 2018)? 
- Vital heeft foto's van de assistentiewoningen van Foyer De Lork bij, van 2010. Toen mochten er geen 
tuinhuizen en/of enige beschutting in de privé tuintjes geplaatst worden, waarom mag dat nu in 2018 
nog steeds niet? 
- Vital vraagt wanneer er iets zal gebeuren aan de staat van het park van de Ravenstein van vroeger, 
en waar al de vissen naartoe zijn? (Zouden gestolen zijn) 
- Vital vraagt dringend antwoord op zijn vragen!! 
 
- Dinsdag 20 november 2018 gaat onze volgende seniorenraad door in de raadzaal van het 
gemeentehuis om 09.30 uur.  
 
 
 

Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


