
 

 

 

 

 Verslag algemene vergadering Seniorenraad 12 oktober 2017 

 

Aanwezig: Rita Van Simaeys (LDC De Vesting), Dominique Meerschaert, Paul Vanbockryck, Lucie 

Verlinden, Jan Bauters, Louis Declercq, Erik Willems, Marthe Vandevelde, Leon De Lange, Louis 

Ketelers, Erik Allegaert, Pierre De Vrieze, Rosette Van Renterghem, Gerard De Rouck, Noëlla Van De 

Mergel, Henri Van De Walle, Luk De Vos, Hervé Pappens, Adrien Dieussaert, Claude De Clercq, 

Christine Wallez, Willy Sap, Ademar Sap 

 

Verontschuldigd : Schepen Vercamer Stefaan, Christine De Rore, Hubert Van De Weghe, Kasper 

Geiregat, Marie-José Van Dorpe, Simonne Mespreuve, Jacqueline De Vos, Margriet Pieyns, Willy 

Vermeulen, Hugo Rau, Jacqueline Van Langeraert 
 

1. Welkom door de Voorzitter.  
 De voorzitter heet de aanwezige leden welkom.  
 In de loop van de vergadering wordt Sanne Van Honacker voorgesteld als 

administratieve medewerker voor de SR. 
 

2. Verslag vorige vergadering 
 Geen opmerkingen 

 
3. Briefwisseling 

 Op 13 november 2017 is er in het stadhuis een onthaalavond voor de nieuwe 
inwoners. De voorzitter is uitgenodigd en zal daar aanwezig zijn. Hij zal vragen dat de 
aandacht gevestigd wordt op de werking van de adviesraden in de stad. 
 

4. Bespreking aanmelding nieuwe seniorenraad 
 Luk De Vos heeft de procedure, die in 3 fasen verloopt,  uitgeschreven voor de 

hernieuwing van de seniorenraad vanaf 01/01/2018. Iedere aanwezige ontvangt een 
exemplaar van deze procedure. 
 

5. Opstellen agenda vergadering 14/12 Molenhuis 
 Oude en nieuwe leden worden uitgenodigd 
 Na het welkomstwoord volgt de ondertussen traditionele ‘State of the SR-Union’ 
 Aanvaarden kandidaturen en/of verkiezingen 
 Hervé zal voor de fotoreportage zorgen 

 
6. Bespreking ingediende adviezen 

 Advies toelage: Stefaan Vercamer heeft laten weten dat, op ons ingediend advies, hij 
er voor gezorgd heeft dat de toelage voor de bonden opgetrokken werd van 5000 € 
naar 10 000 €. 

  Advies Saffre project: Vraag aan de stad om aandacht te schenken aan het 
parkeerprobleem in de omgeving van deze site. De stad heeft geantwoord dat er nog 
een aantal infomomenten zullen komen en dat de SR hiervoor zal uitgenodigd 



worden. 
 Advies inrichten stemlokalen: eigenlijk hernemen van ons advies van 2012 omtrent 

het inrichten van stemlokalen in de WZC. Dit advies wordt goedgekeurd en mag dus 
doorgestuurd worden naar de stad. 
 

7. Reacties 100 aanbevelingen : CD&V en Groen Plus 
 CD&V heeft laten weten dat zij de aanbevelingen zullen bespreken in de senioren 

afdeling van de partij. 
 Groen plus zal ook de nodige aandacht geven aan de voorgestelde aanbevelingen. 
 Bij de verschillende organisaties in het arrondissement is er ruime interesse in ons 

document. 
 

8. Bespreking advies herinvoer shuttle 
 Op 25 november is de opening van de vernieuwde markt gepland. Er zal zoals destijds 

verteld slechts een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn die zoals die 
nu uitgetekend zijn nogal smal zijn. 

 Het voorstel is hierover een nieuw advies indienen voor het invoeren van een 
shuttledienst, maar niet gebaseerd op een vorig advies. 

 Hiervoor contact nemen met de Middenstand en enkel het probleem van de Markt 
aankaarten. Advies kan later uitgewerkt worden door de werkgroep Mobiliteit. 
Binnen de seniorenwerking kunnen eventueel ook de WZC hierbij betrokken worden. 

 
9. Resultaten vroeger ingediende adviezen 

Zie punt 6 van dit verslag 
 

10. Inschrijvingen quiz 
 Tot nu toe nog slechts weinig respons  
 Warme oproep aan de bonden om een paar mensen te motiveren om een ploeg te 

vormen. 
 

11. Varia 
 De activiteitenkalender voor 2018 met de vergaderdata werd opgemaakt en zal mits 

een kleine aanpassing doorgestuurd worden naar de leden. 


