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SENIORENRAAD

Zitting van 24 juni 2019
Aanwezig:
Karin Derua
Francine De Becker
Georges Devroey
Herman Van Bever
Simonne Binst
Suzanne De Meulemeester
Rita Van den Balck
Monique Vertongen
Vital Op de Beeck
Willy Van Den Brande
Stany Op De Beeck
Gerard De Vries
Nieke Deleebeeck-Baudet
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Johan Neefs
Melissa De Keyser
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persoonlijk
persoonlijk
persoonlijk
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VLAS
OKRA Boortmeerbeek
OKRA Hever
OKRA Schiplaken
Neos / TCB
persoonlijk
persoonlijk
VLAS
S-Plus Boortmeerbeek
persoonlijk
persoonlijk

Tilly Heymbeeck

secretaris

administratie

Verontschuldigd:
Denis Bosny
Jozef Crabs
Marcel Boogaerts
Godelieve Van den Acker
Luc Gillis

schepen
lid
lid
lid
lid

OKRA Hever
Landellijke Gilde Schiplaken
OKRA Boortmeerbeek
persoonlijk

1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Jozef Crabs was tijdens de vorige vergadering ook verontschuldigd. Dit zal aangepast worden.
Nieke vraagt dat er effectief werk wordt gemaakt van de doelstellingen van het beleidsplan zoals alle
senioren moeten kunnen blijven participeren aan de samenleving. Vb. een trage, korte wandeling
organiseren voor de minder mobiele mensen, sensibilisatie van de minder mobiele mensen.
Herman van Bever repliceert hierop dat binnenkort 25 % van de bevolking senioren zullen zijn, dus
liefst een kwart van de bevolking. Hier moet rekening mee gehouden worden.
Nieke vraagt zich af waarom er voorstellen gedaan moeten worden aan de dienst vrije tijd i.v.m. de
beleidsplannen? Dit is gewoon praktisch om dit op 1 plaats te verzamelen.
Zolang de nieuwe seniorenraad nog niet is samengesteld blijft de oude samenstelling in voege. De
samenstelling van de nieuwe seniorenraad wordt voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dit
gebeurt op maandag 24 juni 2019.

-22.

EVALUATIE SENIORENFEEST 1 JUNI 2019

Het geluid van voor in de zaal (aan het podium) was te luid, in het midden was er bijna geen geluid, en
vanachter in de zaal was het geluid ok. Geluidsinstallatie misschien verouderd?
Er zijn geen suggesties voor de artiest maar toch iemand anders nemen. Anders treedt er misschien
anders gewenning op bij te dikwijls na elkaar dezelfde artiest.
Op het eten was er niets aan te merken, dikke proficiat aan The Catering Company om in zo’n
omstandigheden zo’n menu voor zoveel mensen tegelijk warm te bereiden!
3.

EVALUATIE SENIORENUITSTAP OOSTENDE 20 JUNI 2019

De buschauffeur van de bus van Hever was onvriendelijk. Hij heeft een ganse dag zitten mekkeren over
de rij- en rusttijden. Indien deze niet gerespecteerd worden, moet de betrokken busmaatschappij een
extra chauffeur voorzien i.p.v. dat wij onze activiteiten moeten inkorten. Misschien kunnen we dit als
extra vereiste in de offerte van de bussen voor de daguitstap noteren, zodat dit probleem zich niet
meer stelt.
Er wordt nogmaals benadrukt dat de timing moet gerespecteerd worden, en indien deze wordt
aangepast, moet dit gebeuren door de eindverantwoordelijke, niet iemand anders.
De gidsen, de uitstap zelf en het eten waren goed.
Er wordt nogmaals gevraagd om met een ticket of polssysteem te werken, zodat de mensen weten
waarvoor ze gekozen hebben en wat ze gaan doen. Het probleem blijft het tijdsgebrek om dit uit te
voeren, indien voldoende hulp kan dit verwezenlijkt worden.
4.

INTERESSE VOOR VORMINGEN

Enkele ideeën voor vormingen:
o Bepaalde zaken van de pc uitgebreider behandelen.
o Opfrissing verkeersreglement, vb. reglement op fietsstraat, reglementering
elektrische fietsen.
o Reanimatie/ basiscursus EHBO (waar hangen er AED).
o IPhone, Skypen, foto’s bewerken op smartphone.
o Bankverrichtingen via pc, Apps voor banken.
o Valpreventie.
o Vervolmakingscursus PC.
Er wordt wel terecht op gewezen dat er ook rekening moet gehouden worden met de minder mobiele
mensen, zodat die ook terecht kunnen op deze cursussen.
5.

VARIA

VERKEER
Vital merkt op dat de kasseien aan het rusthuis nog steeds levensgevaarlijk zijn, elke week komt er wel
iemand ten val op die kasseien.
Vital merkt ook op dat de staat van de kleine huisjes aan het rusthuis slecht is, en vindt het heel erg
dat ze geen opbergplaats of tuinhuis buiten mogen plaatsen. Er wordt opgemerkt dat de bewoners
van deze huizen maar huurders en geen eigenaar zijn.
Het fietspad van de Heverbaan naar Boortmeerbeek wordt op sommige plaatsen over meer dan de
helft overwoekerd door wild groeiende takken.
Luc Gillis geeft door dat de voetpaden in de Laarstraat in zeer slechte staat zijn.
De hoek van Heihoekweg/Leuvense steenweg is hersteld.

-3Enkele mensen repliceren hierop dat het veel beter is om deze problemen rechtstreeks te melden aan
de technische dienst, liefst persoonlijk.
VARIA
We verwelkomen vandaag Melissa De Keyser, een nieuw lid van onze seniorenraad. Zij werkt bij de
dienst thuiszorg van het OCMW, en is geïnteresseerd in de werking en de noden van de senioren.
Op donderdag 12 september wordt er in de sporthal van Boortmeerbeek een infoavond, nl. een
getuigenis over het zorghuis Dijlevallei georganiseerd, dit door S-plus Boortmeerbeek. Dit van 19.00
uur tot 21.00 uur. Meer info bij Josée Naets.
De vraag wordt gesteld waarom er geen fitnesstoestellen voor de ouderen worden geïnstalleerd aan
de sporthal, aangezien er toch ruime investeringen voor de jongeren en ook voor de sport worden
gedaan?
Er zouden een tijd geleden enkele brieven aan de dienst vrije tijd gestuurd zijn, maar de mensen
hebben nog steeds geen antwoord gekregen hierop?
FOYER DE LORK
Er moeten twee afgevaardigden van de seniorenraad verkozen worden voor in de raad van bestuur.
Momenteel zijn er 3 kandidaten: Stany Op de Beeck, Josée Naets en Herman Van Bever.
Het personeelstekort zou opgelost zijn, dit in de vorm van huur van buitendiensten zoals Wit Geel Kruis
enz., maar dit is natuurlijk maar tijdelijk.
De verzorging van de bewoners is redelijk, de communicatie is ondermaats.
In 2037 eindigt de dertigjarige erfpacht afgesloten tussen het OCMW van Boortmeerbeek en Foyer De
Lork (ondertussen overgenomen door Senior Living Group). Dan zal het rusthuis terug in eigendom van
het OCMW komen en moet er werk gemaakt worden van investeringen om te vernieuwen. Tegen eind
2019 moeten er verplicht 1,2 of 3 woontorens voor assistentiewoningen gebouwd worden. Hiertoe
moeten eerst de bejaardenwoningen afgebroken worden die momenteel in beheer zijn van het OCMW
van Boortmeerbeek. De bewoners van de serviceflats in het huidige rusthuis alsook de bewoners van
de bejaardenwoningen zouden dan in eerste instantie verhuizen naar de nieuw gebouwde
assistentiewoningen. De resterende nieuwe assistentiewoningen worden tenslotte toegewezen aan
inwoners en niet-inwoners van de gemeente.
De vraag wordt gesteld of de AED van de sporthal niet aan de buitenkant van de sporthal kan geplaatst
worden? Dit als de sporthal gesloten is, en er buiten kinderen aan het spelen of mensen aan het
sporten zijn.
Op vraag van onze schepen van senioren, zal onze vergadering van de seniorenraad op woensdag 11
september 2019 om 09.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis doorgaan.
Denis Bosny
Waarnemend voorzitter

Karin Derua
Burgemeester

