
 

 Verslag algemene vergadering Seniorenraad 8 juni 2017 

Aanwezig: Luc Baert, Christine De Rore, Rita Van Simaeys, Dominique Meerschaert, Paul 
Vanbockryck, Lucie Verlinden, Jan Bauters, Louis Declercq, Erik Willems, Marthe Vandevelde, Leon 
De Lange, Louis Ketelers, Erik Allegaert, Marc Vermeulen, Gerard De Rouck, Christiaan Devisscher, 
Herni Van De Walle, Margriet Pieyns, Herve Pappens, Adrien Dieussaert, Claude De Clercq, Christine 
Wallez, Herlinde Vanwynsberghe, Jacqueline Van Langeraert, Luc Degroote  

Verontschuldigd: Schepen Vercamer Stefaan, Hubert Van De Weghe, Adrien Bral, Lander Cnudde, 

Kasper Geiregat, Marie José Van Dorpe, Johanna Vande Populiere, Mariette Declercq, Lucie Vanden 

Driessche, Willy Vermeulen, Ademar Sap, Willy Sap, Nele De Clercq, Els Malfait 

1. Welkom door de Voorzitter 

2. Mededelingen:  

De gewijzigde statuten werden door de Gemeenteraad in zitting van 29 mei 2017 goedgekeurd 

Adviezen: 
Een gezamenlijk advies van de verschillende adviesraden in verband met de ontvangst van nieuwe 
inwoners werd aan het Schepencollege overgemaakt 
Er wordt een advies ter goedkeuring voorgelegd in verband met de optrekking van de toelage voor 
ouderenverenigingen en om de reglementering van de OK-pas te actualiseren. 
 

3. Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen 

4. Tekst memorandum: 

 Wat: een memorandum is een tekst met een aantal vragen of suggesties naar de politieke partijen 

die kunnen gebruikt worden en ingepast worden in het beleid van de partijen de een coalitie vormen 

en eventueel in de meerjarenplanning tijdens de legislatuur 

Iedereen heeft een voorstel van 103 punten ontvangen ter voorbereiding van de vergadering. Deze 

zullen zo worden doorgegeven naar de politiek omdat dit duidelijker is dan een doorlopende tekst. 

Bespreking: 

Punt 1 tot 9 is een omschrijving van wat verstaan wordt onder leeftijdsvriendelijk 

Punt 3: hierbij punt 102 toevoegen 

Punt 4: nagaan welk het effect is van de genomen maatregelen op de ouderen met een laag inkomen 

Punt 7: kan eventueel geplaatst worden onder “sociaal loket” bij het item ‘informatie en 

communicatie’ 

Punt 8: er wordt naar gestreefd om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen maar in de 

landelijke woonkernen verdwijnen publieke en commerciële basisvoorzieningen 



Punt 10: beleidsparticipatie is deelnemen aan de voorbereiding van een dossier en dus meer dan een 

infovergadering organiseren 

Punt 11: de ouderen moeten kunnen in aanmerking komen om verkozen te worden en dus een 

verkiesbare plaats krijgen op de lijst 

Punt 16: eventueel toevoegen aan punt 10 

Punt 19: er zijn instanties waarbij de ouderen geen stem hebben; de tekst aanpassen met “alle 

voorzieningen en diensten” 

Punt 21: hier een positieve discriminatie hanteren door personen in verouderde woningen de kans te 

geven naar moderne woningen te gaan; tekst aanpassen: woord “belemmerende” weglaten 

Punt 24: met respect voor het eigendomsrecht; zelfstandig wonen best onder een afzonderlijk punt 

vermelden 

Punt 29: dit punt schrappen – dit kan door privé initiatieven uitgevoerd worden 

Punt 36 en 37: werden reeds vroeger onder de vorm van een advies ingediend 

Punt 62: toevoegen: verhoging budget voor de mantelzorgpremies 

Punt 63: punt schrappen – er is blijkbaar geen interesse voor een dergelijk initiatief 

Punt 65: hieromtrent gebeurt wel iets in de stad maar dit kan nog veel verbeterd worden 

Punt 70: momenteel is hier geen samenwerking 

Punt 73: meer controle uitvoeren op de toekenning van de OK-pas 

Punt 91: Betere mededeling van de hulpmogelijkheden nr. 1712  

Punt 100: schrappen 

Punt 101: overbrengen bij de afdeling “Milieu” 

Punt 103: bijvoegen bij de “automatische toekenning van rechten” 

Deze punten zullen bijgewerkt worden rekening houdend met de opmerkingen van de vergadering 

en door het DB verder afgewerkt. 

Wordt gestuurd naar de alle politieke partijen die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen 

zullen deelnemen. 

5. Varia: 

 De energiemeter is opgesteld in de inkomhal van Het Sociaal Huis maar biedt 

hierdoor aan de gebruikers geen privacy. Eventueel kan het plaatsen van en scherm 

hierbij helpen. 

 


