
 
 

Verslag seniorenraad 13/06/2013 
 

Aanwezig: Truyen Rosette, Vanbockryck Paul, Vandepopuliere Johanna, Verlinden Lucie, 

Bauters Jan, Willems Erik, Declercq Louis, Vandevelde Marthe, De Lange Leon, Ketelers Louis, 

Allegaert Erik, Ysebaert Maria-Christina, Baele Willy, Vanbelle Willy, Vande Walle Sylvain, 

Verschueren Jacqueline,  De Rouck Gerard, Dhuygelaere Jozef,  De Vos Luk, Van De Walle 

Henri, Mespreuve Simonne, Pieyns Margriet, Pappens Hervé, Dieussaert Adrien, Vermeulen 

Willy, Wallez Christine, Van Langeraert Jacqueline, Degroote Luc,  Sap Ademar, Sap Willy, De 

Clercq Claude en De Smet Petra. 

 

Verontschuldigd: Schepen Stefaan Vercamer,  Geiregat Kasper, Van Dorpe Marie-José, 

Declercq Mariette, Vanden Driessche Lucie, De Vrieze Pierre en  Van Kerrebroeck Noëlla 

 

1. Welkomstwoordje 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze Algemene vergadering  

 

2. Verslag vorige vergadering : Geen opmerkingen 

 

3. Briefwisseling Geen 

 

4.  Werkgroep mobiliteit 

Stand van zaken 

 Er worden op 24 juni 2013 rond 18u45 5 adviezen doorgegeven 

aan de stad omtrent de verbetering van de mobiliteit in de 

stad. 

 Iedereen heeft deze adviezen ontvangen bij de uitnodiging 

voor deze AV 

 Luk De Vos geeft toelichting bij de adviezen  

 Op 24/6 met zoveel mogelijk personen om 18u aanwezig zijn 

aan het LDC, alle senioren zijn van harte welkom. Maak ook de 

leden van uw bond warm voor deze actie! 

 

5. Goedkeuring adviezen 

 Er zijn geen aanvullende opmerkingen : de adviezen worden 

goedgekeurd 

 De voorzitter van deze werkgroep Jozef Dhuygelaere dankt de 

leden van de werkgroep en vooral Erik Willens en Luk De Vos 



 

6. Advies zwembad 

 Info die wij van Schepen Simoens ontvangen hebben: 

Oorspronkelijk waren er 3 firma’s die in aanmerking kwamen 

voor het indienen van een dossier. Tegen 31.05.2013 mochten 

zij hun uitgebreid dossier indienen. Deze dossiers worden door 

ons thans grondig bestudeerd en daarna beginnen de 

onderhandelingen met de 2 uiteindelijke indieners. 

 Voor adviezen terzake wordt in september een werkgroep 

opgericht. 

 

7. Info uit de PAO, de Vlaamse en de Federale ouderenraad 

 PAO heeft nog niet vergaderd 

 Vlaamse Ouderenraad/Federale Adviesraad Ouderen: 

In de Vlaamse Ouderenraad is men momenteel de 

memoranda voor de verkiezingen 2014 aan het voorbereiden. 

Alle aangesloten landelijke organisaties kregen de gelegenheid 

aandachtspunten naar voor te schuiven. Het secretariaat giet 

deze in een ontwerptekst die dan opnieuw aan de organisaties 

wordt voorgelegd. De definitieve goedkeuring van de 

memoranda is voorzien voor november. 

Op uitnodiging van minister Van Deurzen wordt ook 

meegedacht m.b.t. de thema’s die ingevolge de zesde 

staatshervorming overgeheveld worden naar de deelstaten. 

Het gaat o.m. over de residentiële ouderenzorg en de THAB 

(Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden). Voor de THAB 

wordt gedacht aan een samengaan met de bestaande 

zorgverzekering. 

In de Federale Adviesraad voor Ouderen zijn 4 van de 5 

voorziene commissies al aan het werk. In de eerstvolgende 

plenaire vergadering zullen er 5 adviezen goedgekeurd worden 

(3 over de pensioenen, 1 over de mantelzorg en 1 over de 

armoedebestrijding). 

 

8. Bierfeestennamiddag 

 Inschrijvingen lopen goed binnen 

 Warme oproep voor meerdere inschrijvingen 

 

9. Varia 

 Ophalen van pampers via de stad; advies in samenwerking met 

de gezinsraad terug indienen bij de stad.  



 De Vesting vraagt een vervangster in het DB van de SR. De 

statuten dienen hiervoor aangepast. Hierdoor kan ook gekeken 

worden of er nog andere artikelen moeten aangepast worden 

in de statuten. Kandidaturen voor deze werkgroep opgeven 

aan Petra. 

 De werkgroep Mantelzorg moet terug opgestart worden 

(september – oktober) 

 Op de sociale commissie werd door de aanwezige GR-leden 

gevraagd de adviezen van de SR te mogen ontvangen. Dit zal 

voortaan gebeuren 

 


