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SENIORENRAAD
Zitting van 11 september 2019
Aanwezig:
Denis Bosny

schepen

Francine De Becker
Herman Van Bever
Simonne Binst
Suzanne De Meulemeester
Rita Van den Balck
Jozef Crabs
Marcel Boogaerts
Monique Vertongen
Vital Op de Beeck
Willy Van Den Brande
Stany Op De Beeck
Gerard De Vries
Josée Naets
Johan Neefs

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

persoonlijk
persoonlijk
persoonlijk
VLAS
OKRA Boortmeerbeek
OKRA Hever
Landellijke Gilde Schiplaken
OKRA Hever
OKRA Schiplaken
Neos / TCB
persoonlijk
persoonlijk
S-Plus Boortmeerbeek
bijzonder comité sociale zaken OCMW

Melissa De Keyser
Tilly Heymbeeck

ambtenaar
secretaris

administratie
administratie

Verontschuldigd:
Karin Derua
Godelieve Van den Acker
Georges Devroey

lid
lid

Burgemeester
OKRA Boortmeerbeek
persoonlijk

1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

*In het verslag stond vermeld dat er op zondag 12 september een infoavond werd georganiseerd door
S Plus, dit moet donderdag 12 september zijn.
*Er stond vermeld dat de samenstelling van de nieuwe seniorenraad aan de gemeenteraad werd
voorgelegd op 24 juni 2020, dit is niet correct aangezien de stemming vandaag pas gebeurt.
*Er stond vermeld bij de info over foyer de Lork dat er eind 2019 gestart zou zijn met nieuwe
assistentiewoningen. (Tekst is opgesteld geweest door OCMW) De overeenkomst zal tegen eind 2019
getekend zijn en dan kan er pas gestart worden met de bouw.
2.

VERKIEZING BESTUUR

*Er is 1 kandidaat-voorzitter, nl. Stany Op De Beeck. Er wordt overgegaan tot de stemming:
11 ja/1 neen/1 onthouding.
Stany wordt verkozen tot nieuwe voorzitter van de seniorenraad.
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*Er is 1 kandidaat ondervoorzitter, nl. Simonne Binst. Er wordt overgegaan tot de stemming:
11 ja/ 2 neen.
Simonne wordt verkozen tot ondervoorzitter.
*Er zijn 3 kandidaten voor vertegenwoordiging van Foyer de Lork, nl. Stany Op De Beeck, Josée Naets
en Herman Van Bever. Er wordt overgegaan tot de stemming.
Herman Van Bever: 7 ja/ 3 neen/ 3 onthouding
Stany Op De Beeck: 9 ja/1 neen/3 onthouding
Josée Naets: 9 ja/ 3 onthouding
Stany en Josée worden verkozen. Tilly zal Foyer de Lork verwittigen van de nieuwe verkozenen.
Er is wat discussie of Johan Neefs, lid van het bijzonder comité stemgerechtigd is of niet. OCMW- en
gemeenteraadsleden zijn niet stemgerechtigd, dus wordt er geoordeeld Johan Neefs ook niet.

3.

ROMMELMARKT 15 AUGUSTUS 2019

*Er was ondanks het wat slechtere weer vooral in de voormiddag toch behoorlijk veel volk.
*Er wordt opgemerkt dat bij de controle van de brandweer van de eet- en drankstanden sommige
standen niet gecontroleerd worden.
*Tip: 5,00 EUR voor de standhouders zodat er minder afwezigen zijn.
4.

BOORTMEERBEEK FEEST 1 SEPTEMBER 2019

*Er wordt als opmerking gegeven dat het spijtig is dat zo weinig verenigingen, zeker die van sport,
aanwezig waren.
*Er was blijkbaar te weinig elektriciteit voorhandig. (Dit zou te wijten zijn aan een slecht werkende
popcornmachine van de basketbalclub)
*Vanaf 1 januari 2020 mogen er nog enkel herbruikbare bekers en borden gebruikt worden bij
evenementen. Misschien kan de gemeente dit huren of uitlenen aan de verenigingen?
5.

SPORTELDAG BLANKENBERGE 19 SEPTEMBER 2019

*Er zijn 75 inschrijvingen voor de sporteldag, deze is trouwens door de gemeente met de sportregio
georganiseerd. Indien er nog geïnteresseerden zijn kunnen ze zich nog inschrijven.
*Op 18 augustus werd het petanquetoernooi georganiseerd. Het weer was niet zo goed, maar er waren
toch ruim 20 ploegen ingeschreven.
6.

VARIA

VERKEER
*Jef meldt dat het bos aan de Kallebeekstraat/containerpark verwaarloosd is. De fietsers moeten bijna
in het midden van de straat rijden, hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties met voorbijstekende auto’s.
*Monique meldt dat het fietspad van de Heverbaan niet onderhouden is.
VARIA
*Er wordt voorgesteld om de statuten van de seniorenraad aan te passen. Deze moeten daarna in de
gemeenteraad goedgekeurd worden. (Misschien kan dit beter in een werkgroep worden behandeld)
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*Er wordt voorgesteld om de lijst van de seniorenraad op de website te plaatsen. Wat met GDPR?
Wat met openbaarheid van bestuur? Moet dit gebeuren?
Stany stelt voor dat iedereen dat voor zichzelf moet uitmaken. Indien er vragen van de burgers zijn
over de leden, kunnen ze contact opnemen met de betrokken schepen.
*Marcel Boogaerts vraagt wat de normen zijn voor assistentiewoningen?
De assistentiewoningen aan de Kwijtveldstraat zijn niet aangepast aan noden van vb. andersvaliden.
Er is geen lift aanwezig, sommige delen van de woning zijn niet of weinig aangepast aan de nood van
mindervaliden.
*Johan Neefs vraagt zich af wat de stand van zaken van de fietsbrug over de Dijle is? (Misschien beter
aan de technische dienst vragen?)
*Er wordt gevraagd wat de stand van zaken betreffende het zwembad is. (bij Karin informeren)
*Herman is door enkele senioren aangesproken over hoe ze hulp moeten inroepen aangezien ze
alleenstaanden zijn.
Als de brandweer/ambulance ergens moet aanwezig zijn zonder dat ze de sleutel hebben, wordt de
deur opengebroken maar nadien ook wel terug afgesloten.
Er bestaan ook systemen van alarmen, vb. via de ziekenfondsen waar de diensten/personen verwittigd
worden bij nood.
*Gerard vraagt zich af nu het chalet in de Lievekensbossen vernieuwd is, of particulieren of
verenigingen dit kunnen huren? De gemeente is met een huishoudelijk reglement bezig. Van zodra dit
goedgekeurd wordt kan het verhuurd en bepaald worden, waar vb. de sleutel zich moet bevinden enz.
Eventueel kan zelfs het tennisterrein daar worden ingezet, aangezien de terreinen aan de sporthal al
jaren verwaarloosd zijn en niet bespeelbaar.
*Er wordt nogmaals gezegd dat de verslagen van de diverse raden niet op de website worden
geplaatst. Dit wordt wel doorgegeven, maar de plaatsing gebeurt niet.
*Monique meldt dat op zondag 6 oktober 2019 de wafelenbak van OKRA Hever doorgaat in de Carpus
van Hever.
*Op 16 november gaat “Danshart 2019” door in de sportoase van Rotselaar.
FOYER DE LORK
*Vital vindt het schandalig dat de bewoners van de huisjes aan het rusthuis geen berging of tuinhuis
mogen plaatsen. Zoals eerder al vermeld staat er in de statuten dat er geen berging of tuinhuis mag
geplaatst worden.
Vraag: Zou het misschien wel mogelijk kunnen zijn dat de bewoners hun stoelen en buitenmateriaal
eventueel ergens binnen kunnen plaatsen?
*Hetzelfde probleem met de kasseien, die liggen daar en zullen er blijven liggen.
De volgende vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op woensdag 13 november 2019 om 09.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Denis Bosny
Waarnemend voorzitter

