
 

 Verslag Seniorenraad 04/06/2015 

Aanwezig: Baert Luc, Vanbockryck Paul, Meersschaert Dominique, Vande Populiere Johanna, 

Bauters Jan, Verlinden Lucie, Declercq Louis, Declercq Mariette, Vanden Driessche Lucie, 

Vandevelde Marthe, De Lange Leon, Ketelers Louis, Allegaert Erik, Ysebaert Maria-Christina, Baele 

Willy, Dhuygelaere Jozef, De Clercq Claude, De Vos Luk, Devisscher Christiaan, Dieussaert Adrien, 

Pappens Hervé, Van De Walle Henri, De Vos Jacqueline, Mespreuve Simonne, Pieyns Margriet, Van 

De Mergel Noëla, Wallez Christine, Degroote Luc. 

Verontschuldigd: De Rore Christine, Van De Weghe Hubert, Cnudde Lander, Van Simaeys Rita, 

Van Dorpe Marie-José, Willems Erik, De Vrieze Pierre, De Rouck Gerard, Vermeulen Willy, Vercamer 

Stefaan, Rau Hugo, De Smet Petra, Van Langeraert Jacqueline, Sap Ademar, Sap Willy. 

1. Welkomstwoordje  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze algemene vergadering en 

stelt vast dat er veel verontschuldigden zijn. 

 

2. Verslag vergadering 2 april : Geen opmerkingen. 

 

3. Briefwisseling 

 Bierfeesten : – flyers te bekomen bij Petra 

 Wij hebben het programma ontvangen voor de uitwisseling met de SR van 

Waregem op 9 oktober 

 Van de stad ontvangstbericht van de ingezonden adviezen 

 Er is geen akkoord van Infrabel voor de verdere afwerking van de fietsring in 

de stad; aansluiting aan het zwembad is wel OK 

 

4. Kansenpaswerking: hoever staan we? (door Veerle Mouton – OCMW) 

 iedere aanwezige ontvangt de brochure “De Oudenaardse Kansenpas” 

 werd ingevoerd in 2008 en is jaarlijks hernieuwbaar bij het OCMW mits 

voorlegging van de nodige bewijsstukken qua inkomen. Hiervoor wordt de 

Europese armoedegrens gehanteerd en wordt er rekening gehouden met 

de huurprijs van de woning. In 2015 zijn er 455 gezinnen die in aanmerking 

komen. 

 Er bestaat een samenwerkingsakkoord met een aantal plaatselijke 

organisaties om een korting toe te staan op de inkom- of deelnamegelden. 

Op de activiteiten van de Stad bvb. Woeker, ijspiste, bibliotheek, 

speelpleinwerking, enz.) kan je terecht met de OK-pas  

 Voor mensen met een laag inkomen is het vaak niet mogelijk om aan 

culturele of andere activiteiten deel te nemen. Door de tussenkomst wordt 

de drempel verlaagd. Kinderen krijgen bvb bij de schooluitstap, bosklas, 



sportdag een korting van 75% – die gedeeld wordt tussen de school en het 

OCMW. 

 De mensen met een OK-pas kunnen terecht in het sociaal restaurant “De 

Pelikaan”, de sociale kruidenier de Kaba en de sociale winkel voor kledij. 

 Ter gelegenheid van de jaarlijkse hernieuwing van de OK-pas wordt 

geprobeerd mensen te motiveren om maximaal gebruik te maken van deze 

pas. 

 

5. Nieuwe ondervoorzitter 

Christine Wallez is kandidaat en deze kandidatuur, die reeds in het DB unaniem 

aanvaard werd, wordt door de AV bevestigd 

 

6. Werkgroepen: stand van zaken 

6.1. Mantelzorg 

- elke keer na een voorstel terug naar AF 

- ingeval van “niet-inwoner” is het aantal te hoog en dus onbetaalbaar 

- er wordt een nieuw voorstel ingediend 

6.2. Mobiliteit 

- Voorlopig wachten tot na de volgende evaluatie, heeft binnenkort plaats 

- de rittenkaart voor taxi met OK-pas is te bespreken met een paar personen 

van het OCMW 

- De groep “kinderen van de bejaarden” die een rol kunnen spelen bij het 

nemen van de beslissing om in te stappen in een abonnement  

- door de besparingen bij “De Lijn” wordt gesuggereerd dat de organisatie 

op plaatselijk vlak moet gebeuren 

- Voor de moeilijke verkeerssituaties in de stad zal een officieel advies moeten 

ingediend worden in plaats van ieder punt afzonderlijk gewoon te melden. 

Hiervoor wordt best beroep gedaan op de medewerking van de 

verenigingen. Best straat per straat met goede en slechte punten en zo 

mogelijk met een voorstel tot verbetering of oplossing. 

6.3. Wonen 

- geen nieuwe datum afgesproken en ook te weinig belangstellenden 

- doelstelling is onduidelijk 

- nieuwe vergadering in september waarbij een concreet punt aangegeven 

wordt voor bespreking 

- de vraag is wat de lokale overheid kan doen om de ouderen zo lang 

mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te houden 

6.4. Communicatie 

- Luk De Vos en Erik Willems hebben geprobeerd een website op te stellen en 

zijn tot op zekere hoogte daarin geslaagd maar stellen vast dat de 

medewerking van een professioneel persoon vereist is. 

- De vergadering stemt unaniem en zonder opmerkingen in : 

met de voorgestelde oplossing dat de voorliggende overeenkomst terzake 

mag ondertekend worden door de voorzitter 



- de seniorenraad beschikt vanaf heden over een eigen nieuw e-mailadres : 

seniorenraad@oudenaarde.be 
- Via deze nieuwe weg kan de organisatie beter bekend worden en kan via 

een nieuwsbrief informatie doorgegeven worden. 

 

7. Mobiliteitsdag 16 september 2015 

- Er wordt een voordracht omtrent de mobiliteit gehouden 

- Er zal een workshop zijn omtrent het openbaar vervoer en elektrisch fietsen 

(geen praktijk) 

- vraag is om deze dag vanuit de verschillende verenigingen te promoten 

- verkeersluwe dag is in de meeste andere steden op 20 september (de 

precieze datum is in Oudenaarde nog niet gekend). 

 

8. Nieuws uit de federale, de Vlaamse en de Provinciale ouderenraad 

- Forumdag te Gent op 15 oktober rond Mobiliteit; de leden van de SR zijn 

hierop uitgenodigd. In de voormiddag een theoretische benadering; in de 

namiddag workshops 

- Wonen: verschillende nieuwe ideeën rond wonen worden door de diverse 

vergaderingen bestudeerd 

- Vlaams sociaal beleid: er is een conceptnota van de Minister en de Vlaamse 

ouderenraad moet hierover een advies geven tegen 4 september. Rechten 

die door de betrokkenen niet genieten maar waar ze toch recht op hebben, 

soms is dit door onwetendheid of niet durven aanvragen of niet willen vragen, 

dit leidt soms tot onderbescherming van de betrokken persoon. 

- Pensioenen: er moet een advies gegeven worden over de notie zware 

beroepen en ook de invoering van het deeltijds pensioen wordt besproken 

- Vragenlijst vanuit de Vlaamse ouderenraad omtrent het functioneren van 

lokale ouderenadviesraden. Luk De Vos heeft de vragenlijst ingevuld, deze 

werd in de vergadering van het DB punt per punt overlopen en op een paar 

punten aangepast. 

- Er zal ook een advies ingediend worden omtrent de commercialisering van de 

gezondheidszorg bvb. assistentiewoning. 

 

9. Varia  

De in vorige vergadering vermelde ontmoeting met Bergen op Zoom heeft zich 

beperkt tot een bespreking van de Wethouders van Bergen op Zoom met de 

bevoegde Schepen van de stad. 
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