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NIEUWSBRIEF 36 
 

 

 

   

 

De statuten van de seniorenraad voorzien dat het mandaat van zes jaar een einde 

neemt op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen gaan door in oktober 2018 en dus 

was tijdens de plenaire vergadering van 14 december het moment aangebroken om 

afscheid te nemen van diegenen die geen verder mandaat solliciteren en om de 

seniorenraad in een nieuwe samenstelling welkom te heten. 

 

Voortaan zullen er 16 lokale ouderenverenigingen recht hebben op twee 

vertegenwoordigers en daarnaast hebben 8 niet-georganiseerden de 

aanvaardingsprocedure met glans doorstaan. 

 

Er werd ook een ietwat aangepast Dagelijks Bestuur verkozen bestaande uit 10 

personen (met 5 mannen en 5 vrouwen).Voorzitter Claude De Clercq wordt voortaan 

omringd door 2 vrouwelijke ondervoorzitters (Christine Wallez en Marthe 

Vandevelde), het secretariaat blijft in handen van Adriën  Dieussaert en Hervé 

Pappens zal nauwgezet blijven waken over de financiën. In de schoot van het DB 

werd ook de nieuwe functie van communicatieverantwoordelijke/webmaster 

gecreëerd en toebedeeld aan Rita Van Simaeys. 

 

 

  

 

EEN NIEUW MANDAAT VOOR DE 

SENIORENRAAD VAN OUDENAARDE 

Minister Sven Gatz heeft de FIETSERSBOND 

erkend als sociaal-culturele vereniging. Het zal 

de werking van deze organisatie, waarmee onze 

seniorenraad op lokaal vlak steeds de beste 

relaties heeft onderhouden, nog meer slagkracht 

geven. 
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Het huidige erfrecht dateert reeds van vele jaren geleden en is nog gebaseerd op een totaal 

verouderd samenlevingspatroon. In de huidige maatschappij met meer en meer nieuw 

samengestelde gezinnen, stiefouders en adoptiekinderen drong een aangepaste regeling 

voor erfenissen en schenkingen zich op.  

De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september 2017 in het 

Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze treedt op 1 september 2018 in werking. Deze ruime 

overgangsperiode is bewust gekozen om u de kans te laten uw huidige successieplanning te 

herbekijken. Voor schenkingen en testamenten dewelke u reeds had opgemaakt, kan u 

namelijk - via een notaris - opteren om nog onder de oude regeling te vallen. Anderzijds zal u 

indien u niets onderneemt ook voor deze oude successieplanning onder het nieuwe systeem 

vallen. Voor elke nieuwe regeling vanaf 1 september 2018 zal de nieuwe wetgeving 

automatisch van kracht zijn. 

Zij die zich willen verdiepen in de gewijzigde wetgeving kunnen we onder meer verwijzen 

naar de website www.notaris.be 

 

 
 

De seniorenraad van Oudenaarde organiseerde tijdens de Ouderenweek van dit jaar een 

quiz, die zich richt tot de 55plussers uit de regio.  

 

De quiz ging door in de lokalen van het lokaal dienstencentrum de Vesting Meerspoort 30 

9700 Oudenaarde. Er hebben tien ploegen deelgenomen en de winnende ploeg kreeg 

onder applaus stedelijke waardebons om te gebruiken bij Oudenaardse handelaars. 

Alle aanwezigen waren het eens : een mooie namiddag met enthousiaste deelnemers, die 

trouwens elk een paar flesjes Oudenaards bier in ontvangst mochten nemen en een initiatief 

dat zeker vatbaar is voor herhaling. 

 

http://www.notaris.be/
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In onze vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van een advies van de Provinciale 

Adviesraad voor Ouderen (PAO) waarin bij de Bestendige Deputatie werd aangedrongen om 

ook na 31 december 2017 de adviesraad verder in de gelegenheid te stellen om  op 

provinciaal niveau  een adviserende taak op zich te nemen voor de territoriaal gebonden 

materies en aldus inspraak te verlenen aan een steeds groeiende bevolkingsgroep. 

Helaas, deze oproep heeft niet geleid tot een positief resultaat en het is dus definitief dat de 

PAO verdwijnt. Wel is er vanuit de Deputatie beloofd dat men bij de voorbereiding van 

specifieke beleidsbeslissingen waar de ouderenpopulatie een direct belang heeft, een 

beroep zou kunnen doen op expertise vanuit deze doelgroep. 

 

            

 

Hoewel heel wat musea, attractieparken en sportcentra voordelen aan mensen met een 

beperking toekennen, is dat vaak weinig geweten. En wie het weet, weet vaak niet hoe hij of 

zij zijn handicap moet bewijzen. Met een doktersbriefje? Een attest van een instelling of een 

parkeerkaart? Personen achter de kassa weten vaak niet welk bewijsstuk ze mogen 

aanvaarden. En dat zorgt uiteraard voor veel ergernissen...  

De European Disability Card (EDC) biedt eindelijk een oplossing voor deze problemen. Deze 

gratis, persoonlijke kaart bevordert de toegang van personen met een handicap tot cultuur, 

DE PROVINCIALE ADVIESRAAD 

VOOR OUDEREN VERDWIJNT 
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sport en vrijetijdsbesteding (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra...) en 

biedt ook een aantal voordelen in die domeinen. De kaart werd op 19 oktober voor het eerst 

voorgesteld aan het grote publiek . 

 

VOOR WIE? 

 
De kaart is bestemd voor al wie erkend is of hulp ontvangt via één van de instellingen belast 

met integratiebeleid voor personen met een handicap:  

• FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap);  

• VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);  

 

De gratis kaart is strikt persoonlijk. Je moet ze zelf aanvragen bij de instelling waarbij je een 

dossier hebt. Je krijgt ze dus niet automatisch toegestuurd. 

WELKE VOORDELEN?  

 

De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren, kiezen 

zelf welke voordelen ze toekennen. Er is hen voorgesteld de volgende voordelen te verlenen: 

• gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of 

zijn/haar begeleider (of tolk) ;  

• een gratis audio- of videogids;  

• brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften  

• aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal);  

• korting op rondleidingen;  

• toegankelijke en voorbehouden plaatsen;  

• een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties enzovoort. 

 

Om te weten te komen wat de aangeboden voordelen zijn kan u zich best rechtstreeks 

informeren bij de betrokken partner. 

 

Voor meer info kan men terecht op de website www.eudisabilitycard.be en daar kan men ook 

de lijst vinden van de partners die een voordeel verbinden aan de European Disability Card. 

 

 

 

http://www.eudisabilitycard.be/

