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SENIORENRAAD

Zitting van 19 juni 2018
Aanwezig:
Firmin Vacaet
Francine De Becker
Gerard De Vries
Jacques Verrijt
Josée Naets
Marcel Boogaerts
Rita Van Den Balck
Simonne Binst
Monique Vertongen
Suzanne Rombauts
Vital Op de Beeck
Willy Van Den Brande
Stany Op De Beeck
Karin Derua
Tilly Heymbeeck
Verontschuldigd:
Godelieve Van den Acker
Jozef Crabs
Willy Cornelis
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VERSLAG VORIGE VERGADERING

-Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
Bij punt 5 i.v.m. Foyer De Lork werd gevraagd om de korpschef uit te nodigen voor de volgende
vergadering. Aangezien dit niet gelukt is, zullen we dit advies terug opnemen naar de volgende
vergadering.
Advies:
ADVIES: De korpschef contacteren voor de volgende vergadering.
2.

EVALUATIE SPORTELDAG 8 MEI 2018 NAAR MECHELEN

-Er namen in totaal 45 deelnemers deel aan de sporteldag op 8 mei 2018. Er was bij sommigen enige
verwarring omdat in het online inschrijvingssyteem maar 2 personen ingeschreven waren. Dit komt
omdat maar 2 deelnemers zich online ingeschreven hadden en de rest van de deelnemers rechtstreeks
op het gemeentehuis.
-Het was een goede groep, een leuke uitstap. Middags was er plaats voorzien in de Kruidtuin om de
broodjes op te eten. Er werd niet gekozen voor een horecazaak aangezien dit met het krappe budget
van 10.00 EUR als deelnameprijs niet haalbaar was. Al stond het iedereen wel vrij om dit vrijwillig toch
te doen.
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Tip: Bloso domein, mogelijkheid tot wandelen/zwemmen, of gewoon genieten van de natuur.
3.

EVALUATIE SENIORENFEEST 19 MEI 2018

-Het eten was kwalitatief zeer goed, vlotte bediening. Misschien dat niet iedereen wist wat carpaccio
was, maar het was wel lekker!
-De muziek en ambiance waren heel goed, beter dan de voorbije jaren. De klank was voor de pauze
niet goed omdat de artiesten geen gebruik wilden maken van de beschikbare muziek versterking. Er
wordt de vraag gesteld waarom er geen boxen staan in het midden of het einde van de zaal. Dit is
vooral een zaak van veiligheid.
-Er wordt nogmaals de vraag gesteld waarom er geen deelnemers van Foyer De Lork aanwezig zijn op
het seniorenfeest? Dit omdat het rusthuis geen extra werkdruk op zijn personeel wil leggen en/of uren
kan missen om de eventuele deelnemers van het seniorenfeest klaar te maken/te vergezellen.
-Indien de deelnemers dit wensen, moeten ze zelf voor inschrijving/vervoer en vrijwilligers zorgen om
hun te begeleiden. Gerard & Vital zullen dit aankaarten op de volgende vergadering van Foyer De Lork,
waar zij de vertegenwoordigers zijn van de seniorenraad.
Advies:
Vooral zo voortdoen!
4.

14 JUNI 2018 SENIORENREIS HEUVELLAND

Opmerkingen:
- Mooie streek, lekker eten, mooie gelegenheid. De bussen waren perfect in orde, uitstekende
kwaliteit, behulpzame chauffeurs.
- We hadden 's morgens drie kwartier vertraging. Er was 2 uur en 15 minuten reistijd voorzien,
uiteindelijk is dit bijna 3 uur geworden. Hierdoor hadden we natuurlijk een ganse dag achterstand op
het schema wat niet meer in te halen is. De wandelingen waren hierdoor veel korter dan voorzien,
maar andere dingen zoals vb. bezoek boerderij oesterzwammen zijn moeilijker om in te korten.
Uiteraard is het niet de bedoeling om de deelnemers constant tot spoed aan te manen om terug in het
voorziene tijdschema te kunnen stappen. Bedoeling blijft toch om er een leuke, gezellige uitstap van
te maken.
Enkele punctuele opmerkingen:
- Sandwiches s ‘avonds waren niet zo lekker, misschien door de weersomstandigheden. (Vochtig?)
- Messen van het bestek waren niet zo scherp.
- Wc's werkten niet volledig.
- Er was een misverstand met de koffie bij het dessert, door de verplaatsing van het gebruik van de
maaltijden naar een andere locatie was dit niet meer in de prijs begrepen. (Uiteindelijk maar 2,2 EUR
als ze een koffie moesten bijbetalen)
- Bij het opstellen van het reisschema moeten we misschien nog meer rekening houden met files, en
meer tijd tussen de activiteiten, kortere activiteiten misschien?
- Met het oog op de zichtbaarheid en herkenbaarheid is het wenselijk dat de begeleiders telkens aan
de ingang van de bus staan waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Ze zouden ook als eerste uit de bus,
eerste ter plaatse op de activiteit, restaurant enz. zijn wat in de praktijk niet altijd eenvoudig is.
- Een idee is om in de toekomst voor elke deelnemer een individueel kaartje te maken waarop staat
aangegeven in welke bus ze zitten en welke activiteiten ze volgen. Of dit praktisch haalbaar is, o.a.
gelet op de talrijke wijzigingen op het laatste ogenblik, is de vraag.

-3- Ook van de deelnemers mag worden verwacht dat ze zich houden aan de afspraken en het
tijdsschema.
- Bij binnenkomst restaurant zouden de deelnemers moeten aanschuiven aan de tafels zodat de
beschikbare stoelen optimaal worden gebruikt. De ervaring met o.a. het seniorenfeest toont echter
aan dat dit moeilijk te realiseren is.
Tip:
- De begeleiders kunnen best samen aan een tafel zitten zodat ondertussen nog praktische afspraken
kunnen worden gemaakt.
- Het vertrekuur vervroegen al is de vraag of dit wel realistisch is.
- De opstapplaats van Boortmeerbeek aan de sporthal maken waar meer parkeermogelijkheid is.
- suggestie volgend jaar: Postel/Limburg
5.

TOELICHTING WERKING WOONLOKET

-Tine Bergmans komt uitleg geven over de werking van het woonloket wat ook wordt verduidelijkt aan
de hand van de kopijen die worden uitgedeeld.
-Op dinsdag 18 september 2018 gaat er een infoavond over duurzaam verwarmen door in de raadzaal
van het gemeentehuis. Dan is er trouwens ook de voorstelling van de thermografische luchtfoto die
van alle huizen in de gemeente genomen is.
-Op woensdag 7 november 2018 gaat er een infoavond door over samen aankopen door de provincie
Vlaams-Brabant.
6.

VARIA

* Rusthuis en zijn omgeving
- Vital meldt nogmaals dat de kasseien aan het rusthuis er schandalig en onveilig bijliggen.
- Vital stelt de vraag waar het kanon van het rusthuis naartoe is?
- Het park aan het rusthuis wordt volgens Vital al jaren niet meer onderhouden en is enorm
verwaarloosd. Wanneer gaat er iets aan gedaan worden?
- De inwoners van Foyer de Lork kunnen te voet moeilijk het gebouw verlaten omwille van de
omgevingsaanleg (weg met kasseien, grasplein,…). Zou het niet mogelijk zijn om eventueel toch maar
een metertje van de kasseien te verharden?
Tip: Misschien is het afslijpen van de kasseien wel een oplossing, dan blijven ze liggen maar worden de
ongelijkheden weggewerkt!
Advies:
ADVIES: Is het niet mogelijk zijn om eventueel toch maar een metertje van de kasseien te verharden?
*Foyer De Lork
- De kelder staat blijkbaar al enkele jaren onder water, wordt dit ergens opgevolgd?
- Verschillende mensen klagen over de slechte verzorging, te weinig personeel en te weinig tijd van het
personeel voor de mensen.
- Is er geen mogelijkheid dat de kleine bejaardenwoningen een tuinhuisje of berging zouden mogen
plaatsen?
- Kan de beglazing van de bejaardenwoningen niet vervangen worden door dubbel glas?
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* Verkeer
- Suzanne meldt dat de fietspaden in slechte staat zijn in de gemeente, als ze er al zijn. Willy zegt hierop
dat dit dikwijls komt omdat de nutsmaatschappijen te pas en te onpas de fietspaden openleggen. En
er wordt niet voldoende gecontroleerd door de gemeente of ze terug in juiste staat hersteld zijn.
* Varia
- Stany (neemt voor de eerste keer deel aan de seniorenraad) vraagt zich af of er geen mogelijkheid
bestaat om een mindermobielencentrale op te richten. Dit is een dienst van vrijwilligers die personen
in ruil voor een kilometervergoeding wil vervoeren die zelf niet meer in de mogelijkheid zijn zich op
eigen kracht te verplaatsen. De mutualiteit heeft ook een service, maar dit geldt alleen voor vervoer
naar en van het ziekenhuis.
Er is ooit de vraag gesteld vanuit het OCMW maar er was te weinig respons hierop. Misschien moet de
vraag anders gesteld worden, namelijk niet wie wil dat doen, maar wie zou er gebruik van maken.
- Op zondag 2 september 2018 gaat Boortmeerbeek Feest door aan de sporthal van Boortmeerbeek.
Elke vereniging wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de verenigingenmarkt.
- Dinsdag 11 september 2018 gaat de volgende vergadering van de seniorenraad door in de raadzaal
van het gemeentehuis om 9.30 uur.
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