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NIEUWSBRIEF 23 
 

DE SENIORENRAAD VAN OUDENAARDE 

NAM AFSCHEID VAN 2016 

 

 

Het is nu een traditie geworden dat de voorzitter Claude De Clercq de algemene vergadering 

in december aanwendt om eens te reflecteren over het voorbije jaar (zelf noemt hij dat zijn 

jaarlijkse State of the Union).  

In het voorbije jaar werden niet minder dan 6 adviezen uitgebracht : 

Advies 2016/1 gaf aan dat een belasting op de leegstand nodig is voor een aantrekkelijke 

woonomgeving. 

Advies 2016/2 ging over veilig fietsen.  

Advies 2016/3 was een pleidooi voor het behoud van de shuttlebus.  

Advies 2016/4 was een verzoek om ook in de deelgemeenten elektronische infoborden te 

installeren. 

Foto van de seniorenraad aangeleverd door 
Juliaan Verhaeghe van HET NIEUWSBLAD 
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Advies 2016/5 was een voorstel om het conformiteitsattest te gebruiken als kwaliteitswaar-

borg bij huren en verhuren. 

Advies 2016/6 drong aan om het opladen van de energiebudgetmeter permanent mogelijk te 

maken. 

De voorzitter had het ook over de geslaagde medewerking aan diverse initiatieven en 

projecten. Hij bedankte iedereen voor de constructieve manier waarop was samengewerkt. 

In een tweede deel van zijn uiteenzetting had hij het over de doelstellingen waar in 2017 zal 

op gefocust worden. 

De aanwezigen op de seniorenraad kregen ook nog vanwege Johanna VANDEPOPULIERE, 

de centrumleidster van het Lokaal Dienstencentrum De Vesting, heel wat informatie over de 

wijze waarop het nieuwe Sociaal Huis, dat binnen enkele maanden officieel kan ingehuldigd 

worden, zal ingericht worden om op een performante wijze  ten dienste te staan van diverse 

doelgroepen, waaronder uiteraard de senioren.  

  

 

  

De Beleidsbrief Welzijn 2016-2017 werd op 21 oktober 2016 ingediend bij het Vlaams 

parlement en uit de rubriek mantelzorg halen we een paar voornemens van de minister : 

“Dit jaar versterkten we het aanbod van verschillende voorzieningen die ondersteunend 

optreden ten aanzien van mantelzorgers: kortverblijf en dagverzorgingscentra. Via het 

uitbreiden van het aanbod respijtzorg gaan we op dat elan verder. We bieden de 

mogelijkheid om nieuwe dagverzorgingscentra op te starten in gemeenten waar er nog geen 

erkend of gepland zijn. Binnen de erkenningskalender realiseren we jaarlijks een uitbreiding 

van nieuwe plaatsen voor centra voor kortverblijf.  

In 2017 streven we naar een groeipad voorzien voor de diensten voor oppashulp en de  

diensten gezinszorg. Tot slot herbekijken we de erkenningsvoorwaarden en mogelijkheden 

voor de herstelverblijven.  

Wat de financiële ondersteuning van mantelzorgers betreft voorziet de Vlaamse Sociale  

Bescherming met de zorgverzekering, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en het  

basisondersteuningsbudget in tegemoetkomingen die de zorgbehoevende persoon kan  

gebruiken voor het ondersteunen van mantelzorger(s). We streven daarbij naar een  

maximale automatische rechtentoekenning. “ 

 

Zij die interesse hebben voor de integrale beleidsbrief kunnen we verwijzen naar 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g941-1.pdf 

 

DE BELEIDSBRIEF 

WELZIJN 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g941-1.pdf


12 december 2016 Pagina 3 
 

  

 

  

 

  

 

AANVRAAG STOOKOLIETOELAGE 

 
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling kunnen een 

stookolietoelage via het OCMW ontvangen.  

Dat kan voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of bulkpropaangas.  

De toelage varieert op basis van de stookolieprijs en bedraagt maximum 300 euro.  

Een aanvraag kan het ganse jaar door maar moet wel binnen de 60 dagen na de levering 

gebeuren. 

 
Waar vindt u meer informatie ? 
 
- in het Sociaal Huis  

 In Oudenaarde is Sandra Ketelair 055/460 640 de contactpersoon (voormiddag) 

- op www.verwarmingsfonds.be 
 
- op het gratis nummer 0800/90 929 
 

  

de verkeersboetes die door een rechter  

worden uitgesproken,  

zullen vanaf 1 januari 2017 

vermenigvuldigd worden met 8 ipv met 6; 

zo zal een boete voor dronken rijden  

minstens 400 euro duurder worden 

http://www.verwarmingsfonds.be/
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Een recent internationaal onderzoek leert dat België de zevende plaats bekleedt op het 

gebied van hartzorg. De topdrie is voor Frankrijk, Noorwegen en Zweden. Ons land scoort 

wel heel goed inzake gezonde levensstijl en de toegang tot de gezondheidsdiensten. België 

zit ook goed voor wat het gebruik van de goedkope generieke medicijnen voor bloeddruk en 

cholesterol aangaat, terwijl dit nog niet in alle Europese landen gebeurt. 

 

 

Na 15 jaar neemt Mie Moerenhout afscheid van haar 

functie als directeur bij de Vlaamse Ouderenraad. Op 1 

januari behoort ze dan officieel tot de doelgroep wiens 

belangen ze jarenlang met zeer grote inzet heeft 

verdedigd.  

En op de vraag of we niet bang moeten zijn om ouder 

te worden antwoordt ze “In het geheel niet. Ouder 

worden maakt deel uit van het leven. We moeten af 

van het idee dat enkel jong zijn gelijk staat met 

levendig, fris en vrolijk.” 

We hadden in 2015 nog het genoegen om van Mie Moerenhout op de infonamiddag voor de 

jonggepensioneerden van Oudenaarde een meeslepend pleidooi te aanhoren over de nood 

aan leefbare gemeenten voor ouderen en het zou dus zonde zijn mocht ze na het 

dichtklappen van de deur van de Vlaamse Ouderenraad haar kennis omtrent de 

ouderenthema’s niet verder delen. 

Noteren we nog dat ze op 1 januari als directeur wordt opgevolgd door Nils Vandenweghe, 

die als talentvolle stafwerker reeds enkele jaren vertrouwd is met de diverse aspecten van 

het ouderenbeleid. 

 

 

 

WIJ ZORGEN VRIJ GOED 

VOOR ONS HART 

MIE MOERENHOUT 

NEEMT AFSCHEID 


