
 
 

Verslag seniorenraad 05/06/2014 
 

Aanwezig: Baert Luc, De Rore Christine, Van De Weghe Hubert, Vanbockryck Paul, Van Simaeys 

Rita, Vandepopuliere Johanna, Bauters Jan, De Lange Leon, Ketelers Louis, Allegaert Erik, Baele 

Willy, Vanbelle Willy, Vande Walle Sylvain, Dhuygelaere Jozef, Aelvoet Arthur, De Clercq Claude, De 

Vos Luk, Dieussaert Adrien, Pappens Hervé, Van De Walle Henri, Pieyns Margriet, Vermeulen Willy, 

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

Smet Petra. 

 

Verontschuldigd: Schepen Stefaan Vercamer, Bral Adrien, De Wynter Robert, Geiregat Kasper, 

Van Dorpe Marie-José, Verlinden Lucie, Declercq Louis, Willems Erik, Declercq Mariette, Vanden 

Driessche Lucie, Vandevelde Martje, Ysebaert Maria-Christina, De Vrieze Pierre, Versmessen José, 

Verschueren Jacqueline, De Rouck Gerard, Devisscher Christiaan, De Vos Jacqueline, Mespreuve 

Simonne en Van De Mergel Noëlla 

 

1. Welkomstwoordje 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

 

3. Briefwisseling 

Wij ontvingen een overlijdensbericht voor Pierre De Weer en Jozef Lamon. Beiden 

waren destijds lid van de seniorenraad. Er wordt een rouwbericht gestuurd. 

 

4. Huishoudelijk reglement 

Het reglement wordt na toelichting door Hervé Pappens goedgekeurd. 

 

5. Werkgroepen – stand van zaken 

1. Werkgroep Mobiliteit:  

 Door de schepenwissel heeft deze werkgroep enige vertraging 

opgelopen. Schepen Pieter Orbie stopt als Schepen en zijn 

bevoegdheden worden overgenomen door Lieven Cnudde. De 

beslissing van de maand mei wordt verschoven naar juli. 

 Taxiproject:  

Dit is een soort abonnement en de leden kunnen dan gebruik maken 



van een taxi voor persoonlijk vervoer. Het schepencollege staat 

principieel achter dergelijk project. De stad heeft de taxibedrijven van 

Oudenaarde aangeschreven. Er moet geantwoord worden voor eind 

juni. Voorlopig wordt door de stad geen verdere inlichtingen verstrekt 

tot er een beslissing terzake genomen is. 

 Shuttle-bus 

Minder goed vooruitzicht omdat men zegt dat er te weinig 

parkeerplaatsen zijn op de Meerspoort (lokaal dienstencentrum). Dit 

punt zal verder door het DB besproken worden wat eventueel kan 

leiden tot een aangepast advies. Parking aan de brandweerkazerne 

zou niet doorgaan omdat daar een postsorteercentrum zou komen. 

 

2. Werkgroep Ouderen en wonen 

 Christine Wallez wordt de voorzitter van deze werkgroep in de plaats 

van Jozef Dhuyghelaere.  

 Tijdens de laatste vergadering was afgesproken info te verzamelen in 

andere gemeenten en provinciale diensten. Er is al heel wat info 

binnengekomen en die zal besproken worden. 

 

3. Werkgroep Communicatie 

 Christine De Rore is aangesteld als voorzitter van deze werkgroep 

 om meer info te kunnen versturen via de nieuwste infokanalen: een 

nieuwsbrief samenstellen en eventueel ook een website opmaken – 

 Er worden leden gevraagd om aan dit project mee te werken 

 

4. Werkgroep Mantelzorg 

 Deze werkgroep wordt heropgestart; er werd in 2011 een advies 

geformuleerd voor het OCMW, maar dit bleek financieel niet haalbaar. 

 Luk De Vos heeft als voorbereiding een powerpoint gemaakt en iedere 

aanwezige krijgt een vragenblad in verband met deze materie. 

 Er werd ter plaatse een evaluatie gemaakt van de criteria die we 

belangrijk achten als voorwaarden om die premie te kunnen krijgen. 

 

6. Cultuurmarkt 

- Iedere vereniging mag daaraan gratis deelnemen maar met 1 stand per 

strekking. 

- Antwoord aan de cultuurraad door Chrsitine Wallez : uitstekend idee maar 

september is niet het goede moment om dit te organiseren. 

 

7. Bierfeestennamiddag 

 is niet vermeld op de affiche van de stad 

 er wordt een eigen affiche gemaakt voor verdere verdeling in de 

verenigingen 



 Er kan nog ingeschreven (zie uitnodiging in bijlage) worden tot woensdag 

25/6/2014. Als jullie willen samenzitten met uw bond, moet dit aangevraagd 

worden via Petra. 

 

8. Uitwisseling Ieper 

De voorzitter heeft contact gehad met de seniorenraad van Ieper met 

positieve respons  

Datum: Vrijdag 3 oktober 2014  

Voorstel programma: 

8 u: vertrek 

9u30 : aankomst (koffie) 

10u-12u: plenaire zitting 

12 u: etentje in het centrum 

NM: bezoek museum Flanders Fields, daarna met bus rondrit en bezoek 

kerkhof 

18u: terug naar centrum, eten van een boterham dichtbij de Menenpoort 

20u: Last Post 

 Wie ? Alle leden van de seniorenraad + partner + Schepen 

 

9. Varia 

 De info die Schepen Simoens doorstuurde in verband met het dossier van de 

zwemkom wordt meegedeeld; momenteel betreft het vooral de technische 

kant van het dossier. 

 Er wordt geïnformeerd naar de aanwezigheid van de Schepen op de 

vergaderingen van de SR. Voor deze vergadering was de Schepen 

verontschuldigd. Hij zal wel proberen om naar een paar vergaderingen van 

de werkgroepen te komen. 

 


