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SENIORENRAAD

Zitting van 13 maart 2018
Aanwezig:
Firmin Vacaet
Francine De Becker
Gerard De Vries
Godelieve Van den Acker
Herman Van Bever
Jacques Verrijt
Josée Naets
Jozef Crabs
Monique Vertongen
Marcel Boogaerts
Rita Van Den Balck
Simonne Binst
Suzanne Rombauts
Vital Op de Beeck
Willy Cornelis
Willy Van Den Brande
Karin Derua
Tilly Heymbeeck
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KVLV Hever
OKRA Schiplaken
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administratie

Verontschuldigd:
Georges Devroey
Jeanine Van Hoof
Luc Gillis
Nieke Deleebeeck-Baudet
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seniorengym
persoonlijk
seniorengym - gemeenteraadslid

1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Monqiue Vertongen van OKRA Hever stond niet vermeld op de aanwezigheidslijst. Dit komt door een
fout in het computerprogramma maar dit zal manueel worden aangepast. De rest van het verslag werd
goedgekeurd.
2.

BESTEMMING UITSTAP 14 JUNI 2018

Tilly heeft verschillende mogelijkheden voor een uitstap uitgewerkt, nl. Hasselt, Heuvelland en
Antwerpen. De mogelijkheden worden uitgebreid besproken. Aangezien er wordt geopteerd om de
inschrijvingsprijs op 40,00 EUR te houden, wordt er beslist om het voorstel van het Heuvelland verder
uit te werken.
3.

BESPREKING INFOSESSIE ERFENISRECHTEN 27 FEBRUARI 2018

-2Op de beide info sessies was er heel veel volk aanwezig. In de namiddag meer ouderen en in de avond
een wat jonger publiek. Het was zeer interessant voor iedereen. Paul Nijs speelde ook goed in op
vragen uit het publiek.
Alle aanwezigen krijgen de kopies van de uiteenzetting van Paul Nijs.
Er wordt de vraag gesteld of er vraag naar is voor een vervolgeditie? Misschien in 2019, anders een
beetje te kort in termijn.

4.

TEKST INSPIRATIENOTA

Alle aanwezigen ontvangen een kopie van de inspiratienota en worden gevraagd om dit vlug door te
nemen om daarna te evalueren/en eventueel aan te vullen.
Er wordt door de seniorenraad meegegeven dat de tekst goed is opgesteld en perfect verwoord wat
er in de bijeenkomsten is besproken.
Indien er na de vergadering nog opmerkingen en/of aanvullingen zouden nodig zijn, gelieve deze dan
zo snel mogelijk aan Tilly door te geven, ten laatste tegen einde maart 2018.
5.

VARIA

Foyer De Lork
Herman vraagt meer info betreffende een samenkomst van politiezones en woonzorgcentra in Herent,
over het opvangen van personen met dementie. Karin gaat dit navragen en eventueel het verslag
opvragen.
Willy meldt over het probleem van personen met dementie en het weglopen in het rusthuis dat er al
heel veel maatregelen zijn getroffen betreffende de veiligheid, en dat ze er constant aan blijven
werken.
Misschien kan de korpschef gecontacteerd worden voor de volgende seniorenraad i.v.m. onder meer
dit probleem en maatregelen?
ADVIES: De korpschef contacteren voor de volgende seniorenraad.
Je kan een middagmaal in Foyer De Lork nuttigen, en dit voor de prijs van 8,00 EUR. Je moet wel vooraf
verwittigen.
Er wordt voorgesteld om bij de volgende seniorenraad een middagmaal te nemen in het rusthuis.
Indien je wenst deel te nemen, moet je je zo snel mogelijk inschrijven en betalen bij Tilly. Dit zou
doorgaan op dinsdag 15 mei 2018.
Er wordt de vraag gesteld of er activiteiten gepland zijn n.a.v. het 10 jarig bestaan van Foyer De Lork?
Willy heeft er nog geen weet van.
Vital meldt dat er al 7 personen zijn gevallen sinds januari 2018 op de kasseien aan Foyer De Lork. De
problematiek van de kasseien is al meerdere keren aangehaald en dus al voldoende gekend.
Verkeer
Herman meldt dat de werken van de Heikestraat en Pachthofstraat niet aangegeven zijn op de website
en/of niet op de nieuwsbrief.
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laat. Tot op heden zijn die werken nog steeds niet afgelopen.
De openingsuren van het politiebureel in Boortmeerbeek kloppen blijkbaar niet altijd. Het tel. nummer
is vrij recent verandert (deze staat trouwens niet op de website), alleen de interventienummer staat
op de website.
Er worden kopies uitgedeeld over workshops veilig verkeer. Indien er nodig/nuttig wordt geacht dat
de gemeente één van die workshops organiseert, kan dit op de volgende seniorenraad gemeld worden.
Varia
Momenteel staan er wat afgekeurde toestellen/materialen in de sporthal, dit vormt een gevaarlijke
situatie voor de gebruikers. Karin zal dit verslag opvolgen.
Op dinsdag 27 maart 2018 gaan er twee infosessies door i.v.m. brandveiligheid in de raadzaal van het
gemeentehuis. Dit om 13.30 uur tot 15.00 uur en van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inschrijven is niet nodig,
deelname is gratis.
Donderdag 26 april 2018 gaat er in de raadzaal van het gemeentehuis om 19.30 uur een infoavond
betreffende de nieuwe Europese Privacywetgeving (GDPR) van kracht, wat belangrijke wijzigingen met
zich meebrengt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. De wetgeving is niet alleen van
toepassing op commerciële bedrijven, maar ook op vzw's, sportclubs, verenigingen en zelfs feitelijke
verenigingen. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.
Op dinsdag 8 mei 2018 doen we een sporteluitstap naar Mechelen. We vertrekken met de fiets aan de
sporthal naar Mechelen. Morgens doen we een dialectwandeling, middags eten we een broodje en in
de namiddag doen we een boottochtje op de Binnendijle. Daarna vertrekken we terug met de fiets
naar Boortmeerbeek, dit voor de deelnameprijs van 10,00 EUR. Inschrijven kan via de dienst vrije tijd
tot 26 april 2018.
Woensdag 9 mei 2018 gaat er een cursus "je woning aanpassen aan je oude dag" door in het
cultuurhuis te Hever. Inschrijven is verplicht en kost 8,00 EUR.
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