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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting  van 28 januari 2019 

 
Aanwezig: 
Denis Bosny schepen 
Michel Baert 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 
Johan Neefs lid ocmw lid 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
- Waarom wordt het verslag van de seniorenraad zo laat verstuurd? (Dit is al regelmatig gevraagd en 
blijft hetzelfde voor alle adviesraden. Dit is al meerdere malen zo gecommuniceerd) 
- 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 opvolgen.  
- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
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2. VASTLEGGEN DATUM SENIORENRADEN 2019 
 
- De data voor de volgende seniorenraden zijn vastgelegd op: 

- 4 maart 2019 om 09.30 uur in de raadzaal 
- 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. Dit zal in een van de volgende nieuwsbrieven van de gemeente verschijnen.  
- Er zijn enkele kandidaten voor de diverse posities, dit zal tijdens de volgende seniorenraad gestemd 
worden. 
 
4. VARIA 
 
UITSTAP 
 
-Tilly heeft een voorstel uitgewerkt voor de seniorenuitstap van 20 juni 2019 naar Oostende. 

- Morgens tas koffie + koek 
- Voormiddag bezoek Raversijde of bustoer 
- Middags gezamenlijk middagmaal 
- Namiddag vrij bezoek Oostende of wandeling  
- ‘avonds 2 broodjes 

- Dit voor de zeer democratische prijs van 40,00 EUR p.p. 
- Dit voorstel wordt aanvaard. 
- Wel wordt er nogmaals benadrukt dat het tijdsschema moet gerespecteerd worden van de diverse 
activiteiten.  
 
VERKEER 
 
- Suzanne is blij met het herstellen van de diverse fietspaden. 
- Suzanne vraagt, in naam van iemand anders, waarom er geen lichten aan het kruispunt met de 
Bieststraat en de Leuvensesteenweg worden geplaatst? Michel repliceert hierop dat dit al meerdere 
malen gevraagd is, maar dit wordt steeds geweigerd aangezien dit een gewestweg is.  
- vb. het kruispunt van de heihoekweg en de Leuvensesteenweg, dit heeft de gemeente al meerdere 
malen hersteld wegens de diepe putten. Maar eigenlijk mag de gemeente dit niet, omdat het een 
gewestweg is.  
- Suzanne geeft aan dat de weg naast de spoorweg aan het kerkhof in Hever zeer slecht berijdbaar is. 
Dit is geen verharde weg, wordt trouwens als vluchtweg gebruikt.  
- Stany merkt op dat het kruispunt van de O.L.V. Vrouwweg en de Sint Antoniusstraat zelf veel putten 
bevat en in de straat zelf ook. Michel merkt op dat dit op de lijst van de overlagingen staat.  
 
ALLERLEI 
 
- Herman wil zich kandidaat stellen om als vertegenwoordiger van de seniorenraad zich te informeren 

over het RUP Ravesteyn.  
- Herman informeert ook naar de beleidspunten van Denis, deze repliceert hierop dat hij er volop aan 
bezig is, maar dat hij nu voorlopig wil observeren en leren. 
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- Francine vraagt zich af waarom het OCMW met de poetshulp niet werkt met dienstencheques? Dit 
zou een meer democratische oplossing zijn voor de gebruikers.  
- Willy merkt op dat de poetshulp enkele weken na elkaar niet geweest is bij zijn schoonvader, maar 
ze zijn hierover niet verwittigd. Volgens Francine worden zij wel elke keer verwittigd indien ze niet 
komen, telefonisch of schriftelijk.  
- De vrijetijdgids wordt als een zeer goed initiatief beschouwd. Als opmerking wordt er gegeven dat de 
lichte kleuren van de gids slecht zichtbaar zijn voor slechtzienden.  
- Waarom staan er op de website niet alle gegevens betreffende sommige gemeenteraadsleden?  
(Vanwege de GDPR) 
- Waarom kunnen de samenstelling van de adviesraden niet volledig bekend gemaakt worden op de 
website en dus niet alleen de voorzitter? 
- Mogen er politieke partijen vertegenwoordigd worden in de milieuraad? 
 
RUSTHUIS FOYER DE LORK 
 
- Vital vindt het schandalig dat de huisjes van het OCMW nog steeds geen berging of tuinhuis hebben. 
- De kasseiweg aan het rusthuis ligt er nog steeds slecht bij en de bewoners van het rusthuis kunnen 
nog steeds niet langs de weg wandelen. Ondanks er al meerdere malen gevraagd is om eventueel een 
verharding langs de kasseiweg te maken zodat ze er toch naast kunnen wandelen. 
- De gemeente heeft al meerdere malen de parking van het rusthuis hersteld, maar het probleem 
herhaalt zich. 
 
 
 
 

Denis Bosny 
Waarnemend voorzitter 

 Karin Derua 
Burgemeester 

  

 


