
 

 

 Verslag seniorenraad 16.06.2016 

Aanwezig: Luc Baert, Christine De Rore, Rita Van Simaeys, Jan Bauters, Louis Declercq, Erik Willems, 
Mariette Declercq, Lucie Vanden Driessche, Marthe Vandevelde, Leon De Lange, Louis Ketelers, Erik 
Allegaert, Gerard De Rouck, Henri, Van De Valle, Simonne Mespreuve, Jacqueline De Vos, Margriet Pieyns, 
Hervé Pappens, Claude De Clercq, Christine Wallez, Willy Vermeulen, Hugo Rau, Willy Sap, Ademar Sap, 
Herlinde Vanwynsbergh 

Verontschuldigd: Dominique Meerschaert, Kasper Geiregat, Johanna Van De Populier, Lucie Verlinden, 
Maria-Christina Ysebaert, Pierre De Vrieze, Willy Baele, Jozef Dhuygelaere, Noëla Van De Mergel, Luk De 
Vos, Adrien Dieussaert, Stefaan Vercamer, Jacqueline Van Langeraet, Nele De Clercq 

1. Welkomstwoordje 

Excuses voor de laattijdig ontvangen van de uitnodiging met de agenda. Er zal nagestreefd worden om de 
uitnodiging 2 weken op voorhand te verzenden via mail en met de post.  

2. Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd, geen opmerkingen  

3. Briefwisseling 

De bierfeesten seniorennamiddag werd geprojecteerd op stadsschermen als afsluiter van het bierfeesten 
weekend. 

Barometer Vlaamse Ouderenraad ontvangen bij de voorzitter: Erik of Luk zullen deze invullen 

e-bike informatiemail ontvangen. ze geven informatie, workshops,..  interessant voor op mobiliteitsdag. 
Vorig jaar werd wel al een workshop met elektrische fietsen gegeven.  

4. Werkgroepen: stand van zaken 

Advies conformiteitattest als kwaliteitswaarborg: Erik licht dit advies toe – inhoud zie advies. Het advies 
wordt goedgekeurd en zal doorgestuurd worden naar de gemeenteraad.  

Attesten zijn zinvol want ze geven specifieke aandacht aan de huurders dat de basis van de huurwoningen 
in orde zijn, rekening houdend met het feit dan 15% van de senioren in armoede leeft. 

Werkgroep ‘mantelzorg’ wordt ‘zorg en wonen’ 

Toelichting van Rita. Het budget van de mantelzorg € 30 000 die ontvangen wordt van het OCMW, blijft. 
Het doel is om de doelgroep te verhogen en het bedrag per rechthebbende te verlagen. Er wordt een 
nieuwe verantwoordelijke gezocht voor deze werkgroep.  



Werkgroep mobiliteit 

Schepen Cnudde bezorgde tal van antwoorden op verschillende vragen die op de algemene vergadering 
van 14 april 2016 werden gesteld. De antwoorden werden via mail naar de voorzitter verstuurd. Wie hier 
een duplicaat van wenst te bekomen, kan dit zeker opvragen.  

Op de vraag van Raversdal: nieuwe situatie – Erik zal de probleemsituatie opnieuw voorleggen 

5. Bierfeesten namiddag 

Kaarten te verkrijgen tot 22 juni 2016 – graag aan alle bonden een warme oproep om deel te nemen. 

 
6. Kalender ‘Langer genieten voor senioren’: verdeling 

De werkgroep communicatie vergadert op dinsdag 12 juli 2016 in het WZC voor de verdere uitwerking van 
de gezondheidskalender qua inhoud en voorstel verdeling. 

We zouden graag rekenen op alle leden van de algemene vergadering om mee te busverdeling (3792 
huishoudens) uit te voeren. Verdere info volgt zeker nog. 

Gewenste datum verspreiding: eind oktober 2016 

7. Uitwisseling met Ieper 

De uitwisseling gaat door op 11 oktober 2016. Een uitnodiging volgt nog. De seniorenraad van Ieper komt 
toe met de trein, dus heeft in Oudenaarde geen vervoer. Dit wordt opgelost door 2 OCMW-busjes en de 
eigen wagens. Het inschrijfbedrag bedraagt € 30/persoon 

8. Infoboekje adviesraden 

Er werd beslist voor alle bonden een boekje te bestellen. De seniorenraad neemt de kosten ten laste.  

9. Uitleg verder beheer van Kerken in Oudenaarde 

Toelichting van de voorzitter rond de toekomst van de vele kerken in groot Oudenaarde. Er werd via een 
diavoorstelling getoond wat de nieuwe invulling kan worden. 

- Kerken behouden met erediensten 
- Kerken met beperkte erediensten – gemengde activiteiten 
- Herbestemmingen van kerken – ontwijden 

Enkele kerken hebben nog geen definitieve herbestemming binnen het kerkenplan. De cultuurraad is 
vragende partij voor de bestemming van sommige kerken.De stad is eigenaar van de kerken. de stad en de 
kerkfabrieken zijn er nog niet aan uit.  

Iemand maakt de bedenking wat er zal gebeuren met ontwijde kerken en plaatselijke kermissen die 
jaarlijkse traditie zijn.  

 



10. Varia  

Noteer alvast in jullie agenda:  

Mobiliteitsdag in de Vesting ism de seniorenraad op vrijdag 16 september 2016 

Volgende algemene vergadering donderdag 6 oktober 2016 om 14 uur in de Brandwoeker. 

 

 


