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SENIORENRAAD 
 

Zitting van 15 september 2021 
Aanwezig: 
 
Karin Derua burgemeester 
Denis Bosny schepen 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
Francine De Becker lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Simonne Binst ondervoorzitster persoonlijk 
Suzanne De Meulemeester lid VLAS 
Marcel Boogaerts lid Landellijke Gilde Schiplaken 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Jozef Crabs lid OKRA HEVER 
Rita Van den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Stany Op De Beeck voorzitter persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Josée Naets lid S-Plus Boortmeerbeek 
Johan Neefs lid bijzonder comité sociale zaken OCMW 
 
Verontschuldigd: 
 
Georges Devroey            lid          DAVIDSFONDS 
 
 

1. WELKOMSTWOORD STANY 
 
Stany heet iedereen welkom na een lange pauze, nl. 1.5 jaar, en is blij om bijna alle leden van de 
seniorenraad terug kan verwelkomen. Hij legt ook uit waarom de seniorenraad niet digitaal vergadert 
heeft tijdens deze periode. Bij navraag bleek dat er niet voldoende mensen digitaal konden 
vergaderen, en er eigenlijk niet veel mensen dit een goede manier van overleg vonden.  
Terwijl heeft Stany, als voorzitter van de seniorenraad, wel enkele vergaderingen met de 
verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum gehad. 

 
1. WELKOMSTWOORD DENIS & KARIN 

 
Denis heet ook iedereen welkom en heeft ook een traktatie bij, nl. koffiekoeken en een glaasje bubbels 
waarvoor dank Denis! Hij treedt Stany bij met de conclusie van het niet vergaderen via digitale weg 
met de seniorenraad. We willen niemand uitsluiten, iedereen moet de kans hebben om zijn stem te 
laten horen. 
Karin heet ook de mensen welkom en is blij dat iedereen terug aanwezig kan zijn, gezond en wel! 
 

2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Herman wil terugkomen op bepaalde punten van het verslag van de vorige vergadering, nl. van 15 
januari 2020. 

- i.v.m. uitleg bibliotheek: de schepen heeft toen gezegd dat hij tijdens de volgende vergadering 
van de seniorenraad de bibliothecaris zou uitnodigen. Dit zou dan zijn op maandag 8 november 
2021. 

- Statuten seniorenraad: wat betreft de samenstelling/artikel 2: 
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- Ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigden leden zijn van hetzelfde geslacht. Er wordt de 
opmerking gemaakt dat dat te veel is. Dit zal dan ook weggelaten worden. 
Wettelijk is dit bepaald op 50%, gaan we daar naar streven, of vb. als er iemand anders 
vertegenwoordigd wordt van de vereniging maar van een ander geslacht is, wat dan? 
Door omstandigheden zou het kunnen zijn dat we er soms niet aan voldoen, maar we streven 
ernaar. Dus wat moet het worden: 
De seniorenraad streeft naar ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigden leden van hetzelfde 
geslacht. 

- Artikel 4 Werking: 
De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter gebeurt voor een hernieuwbare termijn 
van drie jaren. Moet dit niet om de 6 jaar zijn, samen met de legislatuur? (Dit zal worden 
weggelaten, dus wordt het: de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter gebeurt 
voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. 

 
 

3. ORGANISEREN ACTIVITEIT SENIOREN 
 
Er wordt voorgesteld om toch nog een activiteit voor senioren te organiseren in hat najaar, maar dan 
wel een halve dag uitstap, zoals vb. bezoek Brouwerij Haacht met de fiets uit Boortmeerbeek 
vertrekken. Dit zal worden uitgewerkt en zal doorgaan op woensdag 13 oktober 2021. 

 
4. EETBON VOOR ALLE SENIOREN 

 
Er werd voorgesteld, omdat alle activiteiten voor de senioren waren afgelast, toch iets tastbaar te doen 
voor de senioren. Een van de ideeën was een eetbon voor de senioren, i.p.v. het seniorenfeest, dat ze 
konden gebruiken bij de aankoop van een maaltijd bij een cateringdienst in de gemeente. Maar 
aangezien bijna alle werkingskosten van de seniorenactiviteiten naar de werking van het 
vaccinatiecentrum zijn gegaan, is dit idee niet uitgevoerd of verder uitgewerkt. 
 

5. BEWEGINGSBANK 
 

De uitleg over de bewegingsbank wordt uitgedeeld in de seniorenraad. Dit was een van de vragen die 
gesteld werden tijdens de enquête aan de leden van de seniorenbonden. Er werd eerst geopperd om 
deze te verplaatsen vb. van Hever naar Schiplaken en dan naar Boortmeerbeek, maar dit is praktisch 
niet haalbaar.  
De sportdienst heeft een project uitgewerkt, en de bewegingsbank wordt hierin opgenomen aan het 
rusthuis zodat verschillende generaties hier kunnen samenkomen. En dit is zeker niet alleen voor 
rusthuisbewoners bestemd is. Via de sport worden er voor de bewegingsbank ook subsidies 
aangevraagd.  
 

6. PROBLEEM BLOKSTRAAT 
 

Gerard vraagt zich af die tijdelijke oplossing die er nu al een tijdje staat, wordt dit definitief, nl. het 
afsluiten? Want het rond punt staat op regelmatige basis vast, en langs de school is het ook druk. Hoe 
lang gaat deze situatie nog duren? 
Dit is een probleem dat niet direct kan opgelost worden, met het nu weer toenemende verkeer. 
Alle info/vragen over verkeer en werken kunnen gesteld worden via infoa@boortmeerbeek.be. 
 

7. BANKEN VAARTDIJK 
 

Gerard vraagt of er niet meer banken langs de Vaartdijk kunnen geplaatst worden. Dit is niet de 
bevoegdheid van de gemeente, maar van Waterwegen, hier kan de gemeente niets aan veranderen. 
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8. WERKING SENIORENRAAD TIJDENS CORONACRISIS 
 
Herman geeft aan dat de schepen, de voorzitter, en de ondervoorzitter van de seniorenraad schuldig 
verzuim hebben gepleegd tijdens de coronacrisis wegens slechte of niet werking van de seniorenraad. 
Alle personen, los van hun vereniging mogen hierop antwoorden. 
Karin/Denis antwoorden hierop dat alle raden, ook de gemeenteraad en het college niet fysiek 
mochten vergaderen, en dat bijna alle adviesraden 1.5 jaar niet hebben doorgaan. Er is zelfs een 
periode geweest dat de trouwers onder zeer beperkte kring mochten trouwen, max. 4 personen! 
Karin is trouwens heel fier op de gemeente, aangezien we het in de statistieken heel goed doen, met 
de besmettingen.  
Stany heeft wel enkele keren met Tilly samengezeten en ideeën uitgewisseld, maar alles was zeer 
moeilijk te organiseren, ook wegens gebrek aan budget! 
 
9.RICHTING SENIORENRAAD MET DIGITALISERING 
 
Een digitaal communicatiesysteem is er niet. De meeste adviesraden beginnen pas in oktober terug 
samen te komen. 

Kan er niet nagedacht worden over it’sme waarvoor kan ik itsme® gebruiken? 

Je kan de itsme®-app gebruiken om: 

 Je gemakkelijk online te identificeren  
 Eenvoudig in te loggen 
 (Betalingen) te bevestigen 
 Documenten te ondertekenen zonder kaartlezer 

En dit bij tal van partners in de publieke en private sector.  

Toegang tot online overheidstoepassingen en gezondheidsplatformen 

Je kan met itsme® gemakkelijk inloggen bij verschillende overheidstoepassingen. Log in 
bij MyMinFin (Tax-on-web) om je belastingen in te vullen, of bij MyPension.be om je pensioen te 
raadplegen, of bij de Rijksdienst voor de jaarlijkse vakantie om je vakantiegeld te berekenen. 

Je kan itsme® bovendien ook gebruiken om in te loggen bij verschillende gezondheidsplatformen, 
zoals bij Mijngezondheid.be en MyHealthviewer.be om je medisch profiel en je vaccinaties te bekijken, 
bij CoZo om de resultaten van je covid test te kennen, bij jouw mutualiteit of ziekenfonds en nog veel 
meer. 

Niet iedereen heeft goede ervaringen met digitaal communiceren, als men het al gebruikt. We mogen 
iedereen stimuleren om te digitaliseren, maar we mogen ze niet verplichten.  

Eventueel kunnen we wel eens uitkijken naar cursussen i.v.m. digitaliseren van de senioren. (in de bib 
zijn er al veel mogelijkheden hiervoor, cursussen enz..) 

Naar aanleiding hiervan meldt Marc dat de Landelijke gilde van Schiplaken op 2 oktober een ICT 
organiseert voor iedereen, info volgt later.  

10. AANPASSEN STATUUT MET VERPLICHTING EMAILADRES VOOR DE LEDEN 

Dit mag niet, dit is discriminerend tegenover de mensen die geen internet en/of pc bezitten. 
We moeten iedereen de kans geven om aan de seniorenraad deel te nemen. 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
https://www.mypension.be/nl
https://www.rjv.fgov.be/nl/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.cozo.be/
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11. TOELICHTING ORGANISEREN DIGITAAL REFERENDUM 
 
Herman vraagt of het mogelijk is om te weten wie/wat op welke vraag heeft geantwoord/welk 
percentage?  
Deze vragen zijn aan de leden van de seniorenraad verstuurd, en het stond hen vrij om hierop te 
antwoorden.  
 
12. DUIDELIJKHEID SUBSIDIES + AANWENDING VAN DE VERENIGINGEN TIJDENS DE CORONA 
 

Herman vraagt hier meer duidelijkheid over.  
OKRA HEVER heeft deze subsidies aangewend om hun zaal te betalen, aangezien ze deze toch 
een gans jaar moesten betalen, ondanks er geen activiteiten waren. 
Aangezien de verenigingen niets konden organiseren, maar ze bleven natuurlijk wel kosten 
hebben, heeft de gemeente de subsidies voor dit jaar gewoon zo uitbetaald, zonder de 
normale papieren enz. in te vullen en binnen te brengen.  
 
Er blijkt wel veel nood aan een goede zaal met een degelijke capaciteit in de gemeente, maar 
dit is al regelmatig aangehaald in de seniorenraad.  
 
13. SENIORENFEEST VRIJDAG 3 JUNI 2022 
 
Normaal gezien gaat het seniorenfeest op vrijdag 9 juni 2022 door in de sporthal van 
Boortmeerbeek, als de omstandigheden ons dit toelaten.  
Johan Neefs heeft hier wel een opmerking over, om het vroegere cliëntenfeest van het OCMW 
toch apart te laten doorgaan, en niet samen met het seniorenfeest. 
Aangezien de gemeente en het OCMW nu 1 organisatie zijn, is er beslist om dit samen te 
organiseren. Er zal vb. vervoer voorzien worden voor de mensen die niet meer zelfstandig tot 
daar kunnen geraken.  
 
14. VOORSTELLEN REIS 16 JUNI 2022 
 
Normaal gezien gaat onze jaarlijkse busreis door op 16 juni 2022. 
Ideeën: Ieper/ bezoek kerkhof/museum enz.… 
We gaan proberen om dit rond 40.00 EUR te organiseren, maar aangezien alles duurder 
geworden is, zal dit heel moeilijk worden. 
 
15. VARIA 
 
Er wordt gevraagd waarom er zo weinig reclame rond de sporteldag in Blankenberge gemaakt 
is? Dit komt ondermeer omdat er heel laat gewacht is, of deze wel mocht doorgaan met de 
coronamaatregelen.  
Suzanne roept iedereen op om een plantje te kopen voor KOTK, op de donderdagmarkt of bij 
de plaatselijke handelaars in het weekend. 
OKRA Hever komt woensdag 15 september voor de eerste keer terug samen. 
OKRA BMB komt 20 september voor de eerste keer terug samen. 
 
FOYER DE LORK 
Johan Neefs vraagt wanneer Foyer de Lork terug vergadert? (Dit zou op 06/10 doorgaan) 
Hij vraagt ook of er al meer nieuws is betreffende de bouwvergunning? Deze zou bijna 
ingediend kunnen worden. 



-5- 

Kan er terug een bezoek gepland worden met de seniorenraad in het rusthuis, gevolgd door 
een etentje in het rusthuis? 
In de toekomst zou er trouwens ook dagopvang voorzien worden in het rusthuis.  

 
DIVERSEN 
 
Herman vraagt of het niet mogelijk is om eens een consultatie in te richten over de evaluatie van de 
gas en de energie, nl. CREG en VREG. Dit is in het verleden al georganiseerd in het gemeentehuis. 
Herman vraagt hoe de stand van zaken is betreffende de vraag over de verlaging van het perron. Er is 
een andere directie, er zijn onderhandelingen geweest. 
 
De volgende vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op maandag 8 november 2021 om 09.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De eerste vergadering van 2022 zal doorgaan op maandag 10 januari 2022 om 09.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 
 
 
Stany Op de Beeck 
Voorzitter seniorenraad 

  

  

 


