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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van  28 januari 2019 

 
Aanwezig: 
Denis Bosny schepen 
Francine De Becker lid persoonlijk 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Jacques Verrijt lid persoonlijk 
Marcel Boogaerts lid landelijke gilde Schiplaken 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid VLAS 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
Vital Op de Beeck lid OKRA Schiplaken 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Stany Op De Beeck lid persoonlijk 
Marcel De Rycke lid VLAS 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
Verontschuldigd: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Luc Gillis lid persoonlijk 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
- Waarom wordt het verslag van de seniorenraad zo laat verstuurd wordt? (Dit is al regelmatig 
gevraagd , en blijft hetzelfde voor alle adviesraden en is al meerdere malen zo geantwoord) 
- Waarom staan de verslagen van de seniorenraad van 2018 niet op de website? (deze zijn wel 
doorgegeven, maar ze zijn nog niet verwerkt) 
- Waarom staan er nog steeds geen nieuwe straatnaamborden in de Berkenlaan, terwijl er gezegd was 
dat dit ging gebeuren?  
- Nieke repliceert hierop dat de leden van de verenigingen dit zelf zouden moeten. 
- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
2. VASTLEGGEN DATUM SENIORENRADEN 2019 
 
- De data voor de volgende seniorenraden zijn vastgelegd op: 

- 4 maart 2019 om 09.30 uur in de raadzaal 
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- 6 mei 2019 om 09.30 uur in de raadzaal 
- 24 juni 2019 om 09.30 uur in de raadzaal 
- 16 september 2019 om 09.30 uur in de raadzaal 
- 2 december 2019 om 09.30 in de raadzaal 
 

 
3. STEMMING DIVERSE ZAKEN 
 
- Alvorens er tot de stemming kan worden overgegaan, moet er een officiële oproep voor kandidaten 

verschijnen.  
- Stany stelt zich kandidaat voor voorzitter. 
- Fimin stelt zich niet herkiesbaar op voor voorzitter. 
- Herman stelt zich kandidaat voor secretaris, afgevaardigde verkeerscommissie en Foyer De Lork.  
 
5. VARIA 
 
UITSTAP 
 
 
VERKEER 
 
- Simonne is blij om het herstellen van de fietspaden. 
- Het fietspad in de Bieststraat en de spoorweg aan de overweg in Hever zijn niet of slecht afgewerkt, 
hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties.  
- De put op de hoek van de Kallebeekstraat en de Biesstraat is gevaarlijk diep en groter van omtrek 
geworden. 
- Waarom blijven de borden in de Bieststraat nog steeds staan i.v.m. de werken? (Aangezien ze nog 
niet opgeleverd zijn) 
- De openbare verlichting op de Leuvensesteenweg was gemaakt, maar ondertussen zijn er terug 
enkele lampen stuk. 
- De smileys op de Wespelaarsebaan zijn heel nipt afgesteld. Zelfs als je vb. 47 km.ph uur rijdt, en je 
mag er 50 km/ph uur rijden krijg je al een rood schermpje. (Misschien beter afstellen?) 
- De cultuurraad van 12 november is verplaatst maar enkel de personen met mail zijn verwittigd. 
Hierdoor waren er enkele personen op 12 november op het gemeentehuis.  
- Nieke vraagt zich af waarom er zoveel verkeersproblemen op de seniorenraad worden besproken, 
moet dit niet op de verkeerscommissie gebeuren? Hierop wordt er beslist om een persoon van de 
seniorenraad af te vaardigen naar de verkeerscommissie.  
- Er wordt de vraag gesteld of de verenigingen die erkend zijn weten dat ze subsidies kunnen krijgen 
indien ze een ex. aantal jaren bestaan.  
 
VARIA 
 
- Waarom staan er op de website niet alle gegevens betreffende sommige gemeenteraadsleden? ( Dit 
vanwege de GDPR) 
- Waarom kunnen de samenstelling van de adviesraden niet volledig bekend gemaakt worden op de 
website, dus niet de voorzitter? 
- Mogen er politieke partijen vertegenwoordigd worden in de milieuraad? 
.  
 
- Volgende keer moeten de volgende dingen gestemd worden: 
 
- nieuw bestuur kiezen 
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- vertegenwoordiger Foyer De Lork (2 personen) 
- vertegenwoordigers verkeerscommissie (1 persoon) 
 
Kandidaturen mogen bij Tilly worden binnengebracht en/of doorgegeven worden. 
 
 
 

Karin Derua 
Waarnemend voorzitter 

 Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


