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1. Welkomstwoordje 
De voorzitter heet alle leden en hun partner welkom op deze algemene 

vergadering. 
 

2. 65+ bestuurder, hoe rijvaardig ben ik? Door Hugo De Mulder, 

commissaris van Politie 

o Via een powerpoint presentatie en het invullen van een individuele checklist 

wordt nagegaan hoe het gesteld is met de rijvaardigheid.  

o Na een puntenwaardering van de ingevulde antwoorden wordt een 

waardemeter gegeven inzake de rijvaardigheid. 

o Goede voorstelling en met belangstelling gevolgd door de aanwezigen 
 

3. Goedkeuring adviezen + verfijning van de huishoudelijk 

reglement 
1. Advies ivm “De Lijn” 2014/6 

 vraag aan de stad om verder te onderhandelen met “De Lijn” om de 

bereikbaarheid van De Vesting te verhogen 

2. Tarief Rusthuizen 2014/7 

 advies naar OCMW in verband met de stijging van 25% van de dagprijs 

voor de rusthuizen. 

3. Vraag van de stad om een advies te formuleren in verband met de ex-

camping 

 de SR kan geen concrete voorstellen geven inzake het totale terrein 

van de ex-camping. Er zal een brief gestuurd worden naar de stad met een 



paar concrete zaken die voor het gebruik door de senioren nuttig kunnen zijn 

(verbeteren wandelpad, plaatsen rustbanken, enz.): zie bijlage 

4. Taxi-abonnement – evaluatie met de taxibedrijven 

 vraag uitbreiding qua leeftijd en ruimer gebied dan grondgebied 

Oudenaarde – taxibedrijven zijn niet akkoord 

 onderzoeken welke gebruiker beter is met een taxiabonnement dan 

gebruik te maken van de Minder Mobile centrale 

 systeem van taxicheques wordt onderzocht – een voorstel is de 

rittenkaart; wordt verder onderzocht via contact met andere steden 

 wijziging : het abonnement loopt van datum tot datum van de 

volgende maand en niet meer strikt per kalendermaand (van 1° tot 31° van 

de maand) 

 voorstel om naar de verschillende plaatselijke verenigingen te gaan 

om het taxi-abonnement uit te leggen 

 nieuwe evaluatie op 6 mei 2015 

5. Verfijning Huishoudelijk reglement 

 de wijziging in het huishoudelijk reglement in verband met de werking 

van de werkgroepen wordt toegelicht. 

 Jozef Dhuygelaere heeft een probleem met de voorgestelde 

aanpassing en geeft zijn ontslag als lid van het dagelijks bestuur van de 

Seniorenraad. (In zijn ontslagbrief, die Jozef aan alle aanwezigen heeft 

overhandigd, staat in de eerste paragraaf de datum van 15 december 2015 – 

dit moet zijn 15 december 2014) 
 

6. Jaarlijkse “State of the SR-Union” (zie bijlage) 
De voorzitter geeft een uitgebreid overzicht van het werkjaar 2014 omtrent de 

vergaderingen, activiteiten en de werking van de verschillende werkgroepen en 

blikt al even vooruit naar het komend jaar. 
 

7. Varia 
o Willy Sap herinnert aan zijn vraag voor het gebruik van de lift in het stadhuis na de 

sluiting van de toeristische dienst. Dit werd aan de Schepenen meegedeeld 

maar hierop is nog geen reactie of antwoord gekomen. Dit wordt terug 

meegedeeld. 
 

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig (babbel)samenzijn met een kop 

koffie en een stuk taart 
 

Prettige eindejaarsdagen en een fantastisch  

 en schitterend 2015 

Wij wensen jullie een jaar met elke dag veel zon 

en alleen maar positieve dingen als dat eens even kon 

Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk 
 

De Verslaggever, 

Adrien Dieussaert 


