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SENIORENRAAD

Zitting van 23 januari 2018
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1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Karin biedt iedereen een drankje en een koffiekoek aan en wenst iedereen een warm, gelukkig en
gezond 2018 toe.
Firmin dankt Karin voor de attentie en wenst ook iedereen een gelukkig en gezond 2018 toe.
Diverse leden van de seniorenraad vinden dat het verslag te laat wordt verstuurd, namelijk pas samen
met de uitnodiging voor de volgende seniorenraad.
DIt is voor alle adviesraden al geruime tijd dezelfde procedure.
De laatste verslagen van de cultuurraad/seniorenraad en sportraad staan niet op de website, sommige
zijn maar aangepast tot 2015/2016. Dit geldt trouwens ook voor de websites van sommige
verenigingen uit Boortmeerbeek, die zijn ook ruime tijd niet meer aangepast.
Karin repliceert hierop dat er te weinig personeel is om de website 100 % in orde en aangepast te
houden. Met de nieuwe aanwervingen in zicht is hiervoor ook een oplossing, dus nog eventjes geduld.
Het verslag van de seniorenraad van 22 november 2017 wordt goedgekeurd.
2.

UITSTAP SENIOREN 14 JUNI 2018 ANTWERPEN
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Er is al heel wat opzoekwerk gebeurt voor de uitstap. Hierbij enkele bedenkingen:
- Pannekoekenboot vaart niet op 14 juni 2018. Een andere boottocht is wel mogelijk, maar de
afvaartijden zijn niet ideaal nl. 11 uur of 13 uur. (voor middagmaal is dit heel moeilijk) Kostprijs is 12,00
EUR. per persoon
- Eetgelegenheid binnen Antwerpen voor max. 200 personen en binnen het budget is heel moeilijk te
vinden, zeker niet in het stadscentrum.
- Er moet rekening gehouden worden met de verkeersproblematiek in Antwerpen en dan vooral voor
de bussen.
Er wordt beslist om ev. enkele alternatieven te onderzoeken, zoals:
- Ieper/Heuvelland.
- Hasselt/Japanse Tuin/jenevermuseum/Alden Biesen/Kastelenroute.
- Rupelmonde/afvaren naar Antwerpen, eten op de boot,waterbus.
Tilly zal hiervoor het nodige opzoekingswerk doen en op de volgende seniorenraad zal de knoop
doorgehakt worden.
3.

INFO WORKSHOPS VEILIG VERKEER VOOR VERENIGINGEN

VSV organiseert diverse interessante workshops voor verenigingen in het kader van "Veilig verkeer",
zoals vb. "Veilig op een veilige fiets", de verkeersregels in je buurt, rij vaardig" enz.
De prijs en de contactgegevens van VSV zijn allemaal terug te vinden in de kopies voor de
geïnteresseerden.
Tip: Er moet gelet worden op het aantal deelnemers, dit moet strikt worden toegepast.
Neos organiseert binnenkort "De Wegcode" in het cultuurhuis, ook gegeven door VSV.
4.

VARIA

* Op woensdag 9 mei 2018 om 20.00 uur wordt er een cursus georganiseerd in het cultuurhuis van
Boortmeerbeek over "Je huis aanpassen aan je oude dag". Inschrijven kost 8,00 EUR en kan via
vormingplus of via de dienst vrije tijd op het gemeentehuis.
*De Ouderenweek zal dit jaar in de week van 19 t.e.m. 25 november 2018 doorgaan.
* Herman vraagt wat er met het memorandum gaat gebeuren, gaan die bekend gemaakt worden aan
de verenigingen/publiek?
Begin februari moet hier trouwens nog voor worden samengezeten met de mensen van het
werkgroepje om dit verder af te werken.
*Gerard meldt dat er de laatste tijd veel diefstallen in de Lievekensbossen gebeuren. Het nummer van
de wijkagenten is bijna onbereikbaar, wie moeten ze verwittigen? Het beste is steeds 101 bellen, het
noodnummer.
* Gerard meldt ook dat er veel lantaarnpalen stuk of kapot zijn, wat te doen? Er is een website
www.straatlampen.be waarop de mensen dit zelf kunnen melden wat en waar er stuk zijn. Normaal
komen ze deze dan heel snel vervangen.
* Jef vraagt waarom er niet duidelijk gecommuniceerd werd met de bewoners aan de spoorweg in
Hever wanneer de werken daar juist starten? Ze hadden een brief ontvangen dat de werken zouden
starten vanaf de 19de januari. In werkelijkheid zijn ze gestart met de voorbereidende werken vanaf 9
januari, met heel veel hinder voor de omwonenden.
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* De digitale nieuwsbrief wordt regelmatig gelezen, maar zou zeker nog meer bekend moeten worden.
Dit kan via https://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven.
* De doorgang in de Heverveldweg, het onverhard stuk, is tijdelijk afgesloten door de aannemer
wegens te veel inbraken Dit werd door de zwakke weggebruikers heel veel gebruikt, nu moeten ze een
grote omweg maken.
* De volgende info momenten zijn gepland:
- info brandpreventie/maatregelen door Tim Renders van de brandweer Leuven, op dinsdag 27 maart
2018 om 13.30 uur en 19.30 uur in de raadzaal van Boortmeerbeek.
- info erfenisrechten door Paul Nijs op dinsdag 27 februari 2018 om 13.30 uur en 19.00 uur in de
raadzaal van Boortmeerbeek.
- de infonamiddag met OCMW wordt nog ingepland.
* De volgende vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op dinsdag 13 maart 2018 om 09.30 uur
in de raadzaal van Boortmeerbeek.
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