
 

 

 Verslag seniorenraad 14.04.2016 

 

Aanwezig: Hubert Van De Weghe, Adrien Bral, Paul Vanbockryck, Kasper Geiregat, Johanna Vande 
Populiere, Louis Declercq, erik Willems, Marthe Vandevelde, Leon De Lange, Gerard De Rouck, Henri Van 
De Walle, Luk De Vos, Margriet Pieyns, Adrien Dieussaert , Claude De Clercq, Christine Wallez, Willy 
Vermeulen, Jacqueline Van Langeraert, Luc Degroote, Willy Sap, Ademar Sap, Els Malfait+ stagiaire, Lieven 
Cnudde, Stef Broodcoorens, Herlinde Vanwynsberghe  

Verontschuldigd: Luc Baert, Christine De Rore, Rita Van Simaeys, Dominique Meerschaert, Mariette 
Declercq, Lucie Vanden Driessche, Louis Ketelers, Willy Baele, Jozef Dhuygelaere, Noëla Van de Mergel, 
Simonne Mespreuve, Jacqueline De Vos, Hervé Pappens, Stefaan Vercamer, Hugo Rau, Nele De Clercq 

1. Welkomstwoord 

Door een andere activiteit zijn er veel verontschuldigen. 

Welkom aan Lieven Cnudde, Schepen van Jeugd- en gezinsbeleid, mobiliteit, onderwijs, kinderopvang – en 
zijn medewerker Stef Broodcoorens 

2. Uiteenzetting van Schepen Lieven Cnudde  

Verdwijnen van de shuttle 

- Het ziekenhuis heeft vanaf november 2011 de shuttle georganiseerd, het was voorzien dat de 
shuttle gedurende 1 jaar zou nodig zijn, deze periode werd steeds verlengd voor de duur van de 
werken.  Deze werd vooral bedoeld voor het eigen personeel maar ook het gebruik door andere 
personen werd toegelaten.  
 

- Wanneer er sprake was om dit stop te zetten werd op voorstel van de schepen een periode 
overlapt door een taxibedrijf. Tijdens het overleg met A. De Marre van het ziekenhuis werd 
nagegaan welke uren best passen  - kostenverdeling – enz. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis 
afgehaakt op basis van de berekende jaarlijkse  kostprijs en het feit dat er voor hen geen 
meerwaarde meer was. 
 

- Ondertussen werden in de omgeving een aantal randparkings gerealiseerd en in gebruik genomen 
en moet er regelmatig vergadert en aangedrongen worden met “De Lijn” – op basis van de 
adviezen van de SR – voor de uitbreiding van het lijnbustraject naar de Vesting.  

Besluit:  De shuttle werd stopgezet op basis van het financieel aspect. De realisatie en ingebruikname van 
de parkings hebben mee een rol gespeeld. Er zal verder ingezet worden op de realisatie van een aanpassing 
van de trajecten van “De Lijn”. 

 



Andere gesprekspunten 

- Tijdens het TTB-overleg werd gevraagd de rustpauzeplaatsen van “De Lijn” ergens anders te 
houden bvb. aan het OCMW. Voor “De Lijn” kan dit niet! 
 

- De Belbuscentrale zegt dat er nog capaciteit is voor uitbreiding. Binnenkort komt het Sociaal Huis 
daar en dan zal er meer noodzaak zijn voor een groot  publiek. De SR zal zich blijven inzetten voor 
een verbetering en het nuttiger maken van de mobiliteit voor de senioren 
 

- De NMBS legt een nieuwe betalende parking aan op hun terreinen in de Lindestraat zodat de 
abonnees een zekere parkeerplaats hebben. Info op de website : www.b-parking.be . Hierdoor 
zullen er rond het station ± 900 parkeerplaatsen zijn. 
 

- De idee van een stadsbus die verschillende punten in de stad aandoet wordt verder bekeken, en 
onderzocht op zijn haalbaarheid en efficiëntie. 
 

- Op de adviezen van de SR zijn er een aantal waarvoor we een ontvangstmelding hebben ontvangen 
maar nog geen concreet antwoord. Het oprichten van een stedelijke mobiliteitsraad kan een 
meerwaarde zijn – adviesraad voor mobiliteit. 
 

- Er zijn tal van kleine mobiliteitsproblemen – knelpunten die wel eens gesignaleerd worden maar 
niet worden ingevuld. Voorstel een lijst hierover opmaken en samen met de schepen deze zwarte 
punten bespreken. 

 
3. Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

4. Briefwisseling 

Tegenbezoek van Ieper zal plaats hebben op 11 oktober 2016. Zij komen met de trein en er wordt gevraagd 
die met een busje van de vesting ter plaatse te brengen. 

Er wordt een programma uitgewerkt door het DB voor het middageten en de namiddagactiviteit. 

5. Toelichting antwoord op advies 2 (veilig fietsen) en 3 (shuttle) mobiliteit 
 

6. Opstart werkgroep mobiliteit of eerder opstart adviesraad mobiliteit 

Beide punten werden in de uiteenzetting van de schepen toegelicht 

7. Advies uit werkgroep communicatie 

Goede communicatie is belangrijk voor iedereen, daarom mag hierin niet gediscrimineerd worden. Enkel 
het centrum van de stad beschikt over een paar digitale panelen met algemene informatie. De andere 
deelgemeenten genieten niet van deze info.  

Er wordt een advies ingediend om in de deelgemeenten dergelijke digitale  info-panelen te plaatsen. 

 

http://www.b-parking.be/


8. OK-pas flyer met info voor de verenigingen 

Herlinde geeft aan iedere aanwezige een info met de gegevens en alle informatie over de praktische 
regeling van de OK-pas. Het is de bedoeling dat er in het verenigingsleven meer kansen gegeven worden 
aan de personen die een OK-pas hebben. Aarzel niet om contact op te nemen met het OCMW om de 
voorwaarden nog eens te bespreken. 

9. Uitwisselingbezoeken 

Enige tijd geleden hebben een paar wethouders van Bergen op Zoom een bezoek gebracht aan de 
Vesting. Nu wordt een tegenbezoek georganiseerd. Dit heeft niet rechtstreeks iets te zien met de SR. Er 
wordt gemeld aan Luc Provost – voorzitter van de kern Bergen-op-Zoom – dat de seniorenraad niet 
organisatorisch betrokken is maar wel een afgevaardigde zal meegaan.  

10. Bierfeestennamiddag 

  Op maandagnamiddag van het bierfeest weekend 29 juni 2016 om 14u30 in de Mantovani: datum 
nu al meegeven aan de leden zodat deze kan genoteerd worden 

 Flyers en affiches maken voor de verspreiding onder de bonden 

 Wordt verder uitgewerkt door het DB 

11. Varia 

Uitwisselingsproject OKRA – Bangladesh op 23 mei 2016 waarop gerekend wordt op (maximaal!) 15 
personen van de SR. Verdere info volgt 

Toegankelijkheid van de nieuwe zwembad. De adviesraden werden  uitgenodigd naar dit infomoment. Er 
was slechts één lid aanwezig, de seniorenraad. 

Aanleg van petanquebanen onder het huidig zwembad. Voorlopig nog geen beslissing hierover. Misschien 
best een brief hierover naar de sportdienst sturen. 

De adviezen die door de werkgroepen van de SR worden opgemaakt zullen naar de andere adviesraden van 
de stad verstuurd  in het kader van een betere en opener samenwerking met die adviesraden. 

Volgende algemene vergadering donderdag 16 juni 2016 om 14 uur in De Brandwoeker, 

Tot dan!  
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