
Verslag algemene vergadering seniorenraad 22 februari 2018 

 

1. Welkomstwoord:  
 
De voorzitter heet iedereen welkom op deze eerste Algemene Vergadering. Welkom aan 
Elyne Secember die de taak van Sanne Van Honacker overneemt.  Je kan haar bereiken in het 
Sociaal Huis, Meerspoort 30 te Oudenaarde tel . 055/460.665 
 

2. Verslag vorige vergadering in de Mantovani:  
 
 Geen opmerkingen, zelfs niet over de taart en het geschenk 
 

3. Aanbevelingen – 100 punten 

 

 De “100 aanbevelingen” die door de SR werden voorgesteld aan de politieke partijen 
heeft een veel grotere respons gekregen dan dat verwacht werd. 

 CD&V, Open VLD en Groen hebben reeds een antwoord gegeven, SPA zal hun respons 
binnenkort aan de voorzitter bezorgen. 

 ± 45 % van de voorgestelde aanbevelingen wordt overgenomen in de kiesprogramma’s 
 De werkgroep communicatie zal een persartikel opstellen omtrent deze positieve respons 
 In 2020 zal een eerste evaluatie gemaakt worden van wat is opgenomen in de 

programma’s en wat is er ondertussen staat in uitvoering of reeds gerealiseerd is 
  Bespreking hierover zal gebeuren door DB of via werkgroep  

 

4. Uitnodiging uitwisselingbezoek naar Oostende 19/03/2018 

 De leden van de SR met hun partner kunnen deelnemen; er moeten beperkte afstanden 
te voet afgelegd worden gezien de bus niet overal ter plaatse kan komen 

 De leidraad die gebruikt werd  voor het bezoek aan Ieper wordt terug gebruikt 
 Inschrijvingen kan op volgende emailadres: ese@ocmwoudenaarde.be, de betaling van 30 

€ per persoon moet ten laatste op 10 maart binnen zijn 
 De uitnodiging hiervoor werd reeds rondgestuurd met een warme oproep voor deelname 

 

5. Velodroom : samenwerking met de Woeker 

 De SR geeft medewerking aan dit project dat plaats vindt op 29 maart 
 Reclame maken in de verschillende bonden en in de nieuwsbrief en op de website van de 

SR 
 Het is een komisch volksmonoloog rond koers en heeft plaats in de week voor de Ronde 

Van Vlaanderen. 
 Inschrijven en betalen (€1.5) kan tot 26 maart aan de balie van het sociaal Huis 

 

6. Feedback reglement OK-pas 

 Er werd een aanpassing aangebracht aan de criteria voor de kansenpaswerking (iedereen 
ontvangt een overzicht van deze nieuwe criteria) 

 Er kan een steekproefonderzoek gebeuren ivm het bankonderzoek 
 Sommige personen zullen dus niet meer in aanmerking komen en niet iedereen heeft 

reeds een actueel pasje 
 Indien er twijfel is kan men de personen verwijzen naar de administratieve diensten 

(Dienst “Welzijn en Senioren – in de voormiddag). Indien er vermoeden is van misbruik 
liefst de naam doorgeven en ook in geval men vermoedt dat de persoon wel recht heeft 
op een OK-pas 
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 Probleem blijft de lidgelden bij diverse organisaties – eventueel reglement aanpassen 
voor de verenigingen ivm de vele administratie  

 Info is te vinden op de website van het OCMW (Leven  Kansenpas (OK-pas)) 
 

7. Antwoord advies 2017/1 verkoop terreinen NMBS 

 Het antwoord wordt op de website geplaatst 

 De stad moet blijven aandringen bij de NMBS om terrein en parking over te nemen 

 Blijkbaar zitten de werken voor de verhoging van het spoor in de pijplijn voor uitvoering in 

2020; dit kan misschien het moment zijn om de vraag gemakkelijker bespreekbaar te 

maken 

 

8. Leden gezocht werkgroep Communicatie (bekendmaking bij de burger) 

Wordt verwezen naar de volgende vergadering 

 

9. Leden gezocht werkgroep Mobiliteit 

 In de stad wordt een raad van mobiliteit opgericht 

 Dit wil niet zeggen dat er binnen de SR geen werkgroep mag zijn die terzake voorstellen 

en adviezen opstelt. 

 De werkgroep regelt zelf de organisatie van de vergaderingen 

 Kandidaten voor deze werkgroep : Rudy Pycke – Claude De Clercq - Hubert Vandeweghe – 

Marthe Vandevelde – Henri Vandewalle - … 

 

10. Goedkeuring advies 2018/1 Masterplan Oudenaarde Linkeroever  

 Het advies met de vraag tot deelname aan de besprekingen wordt rondgedeeld en door 

de vergadering goedgekeurd 

 Het wordt doorgestuurd naar de stad 

 

11. Varia 

 Quiz in Maarkedal (Elyne heeft geïnformeerd en de quiz gaat dit jaar niet door) 

 Film over Iran door Hervé Pappens 

 “De wereld rond met 80 – jarigen: nieuw project van VTM: zie bijlage. Indien jullie iemand 

kennen, mogen jullie de naam doorgeven aan Elyne Secember 


