
 
 

Verslag seniorenraad 12/12/2013 
 

Aanwezig: Baert Luc, Vande Weghe Hubert, Bral Adrien, Vanbockryck Paul, Geiregat 

Kasper, Van Dorpe Marie-José, Vandepopuliere Johanna, Verlinden Lucie, Bauters Jan, 

Willems Erik, Declercq Louis, Declercq Mariette, Vandevelde Marthe, De Lange Leon, Ketelers 

Louis, Allegaert Erik, Ysebaert Maria-Christina, De Vrieze Pierre, Baele Willy, Vanbelle Willy, 

Vande Walle Sylvain, Versmessen José, Verschueren Jacqueline, De Rouck Gerard, 

Dhuygelaere Jozef, Aelvoet Arthur, De Vos Luk, Van De Walle Henri, Mespreuve Simonne, De 

Vos Jacqueline, Pieyns Margriet, Pappens Hervé, Dieussaert Adrien, De Mulder Hugo, 

Vermeulen Willy, Wallez Christine, Rau Hugo, Van Langeraert Jacqueline, Degroote Luc, Sap 

Ademar, Reynaert Raf, De Clercq Claude en De Smet Petra. 

 

Verontschuldigd: Schepen Stefaan Vercamer, De Rore Christine, De Wynter Robert, 

Truyen Rosette en Sap Willy. 

 

1. Welkomstwoordje 

De voorzitter heet alle leden en hun partner welkom op deze Algemene 

vergadering  

In een uitgebreid overzicht van het werkjaar worden de nieuw aangesloten 

bonden welkom geheten en wordt de aandacht gevestigd op de inzet van 

de leden in de diverse werkgroepen. De adviezen worden met veel zorg 

geformuleerd en ingediend en voor een aantal is er reeds een gunstig gevolg 

aan gegeven, voor andere adviezen moet het resultaat op langere termijn 

gezien worden, deze worden verder opgevolgd. Ook de verschillende 

organisaties, naast de vergaderingen, door de SR komen aan bod en er 

wordt gevraagd om een betere mededeling van deze activiteiten naar de 

leden van de verschillende aangesloten bonden.  

 

2. Verslag vorige vergadering : Geen opmerkingen 

3. Briefwisseling : Geen 

4.  Adviezen 

Werden in de inleiding door de voorzitter reeds opgenomen. 

 

5. Werkgroepen 



 Mobiliteit: adviezen werden ingediend en worden door het 

Schepencollege gevolgd. Indien nodig zullen deze bijgestuurd worden 

aan de hand van nieuwe situaties.  

 Herinrichting Markt : 

- de principes hoe te werken liggen ± vast en worden bij de volgende GR 

goedgekeurd. 

- Ontwerpers krijgen de opdracht om plannen te maken maar deze 

liggen nog niet definitief vast. 

- Op 19/12 wordt en infosessie gehouden op het stadhuis; er zal een 

afvaardiging van het DB aanwezig zijn. 

 Mantelzorgpremie : wordt terug opgestart begin 2014 met Rosette 

Truyen als voorzitter. 

 Ouderen en wonen : wordt opgestart begin 2014. 

 Voor alle werkgroepen wordt een oproep gedaan dat medewerkers 

met inzet en interesse voor de materie zich opgeven bij Petra. 

 

6. Kalender 2014 

De kalender met de vergaderdata voor 2014 werd meegestuurd met de 

uitnodiging voor deze vergadering. Er wordt een oproep gedaan om deze 

vergaderingen zoveel mogelijk bij te wonen. 

 

7. Varia 

- een voorstelling in het kader van de “valpreventie” zal plaats hebben op 

29 april 2014 – oproep aan de bonden om dit op te nemen in hun 

programma 

- Item “eenzaamheid” wordt door Johanna toegelicht. Eerste doelstelling  is 

de doelgroepen te bereiken. Hiervoor wordt samen met de Centrumraad 

gewerkt. 


