
 

 

 

 Verslag algemene vergadering Seniorenraad 17 mei 2018 

Aanwezig: Claude De Clercq – voorzitter; Luc Baert, Rita Van Simaeys, Dominique 

Meeerschaert, Johanna Vandepopuliere, Jan Bauters, Erik Willems, Julien Messiaen, Patrick 

De Clercq, Marthe Vandevelde, Leon De Langhe, Marc Vermeulen, Gerard De Rouck, Luk 

De Vos, Hervé Pappens, Adrien Dieussaert, Christine Wallez, Willy Vermeulen, Jacqueline 

Van Langeraert, Carine De Langhe, Ramon Roman, Guy Steenbeke, Bernard Note, Hubert 

Van De Weghe, Chantal De Groote 

 

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, Paul Van Bockryck, Kasper Geiregat, Willy Beyens, 

Noëlla Van De Mergel, Lucie Verlinden, Margriet Pieyns, Erik Allegaert, Henri Van De 

Walle,Willy Sap, Ademar Sap, Nele De Clercq, Kim Speleers, Rudy Pycke, Luc Degroote, 

Elyne Secember. 

 

1. Welkom:  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze algemene vergadering 

 

2. Verslag vorige vergadering 

- Punt 3 : ook NVA heeft een antwoord gegeven op de “100  aanbevelingen” 

 

3. Goedkeuring advies 2018/2 Gratis plaspunten Oudenaarde 

- Bernard Note heeft hierover een advies opgesteld 

- Iedereen krijgt een exemplaar van de tekst  

- Wordt met een paar kleine aanpassingen algemeen goedgekeurd en mag aan de 

stad overgemaakt worden. 

 

4. Werkgroep communicatie 

-  Er is voorlopig nog geen vergadering geweest 

- Intern afspraken maken voor de communicatie , hoe men als SR naar buiten wil 

komen  

 

5. Werkgroep mobiliteit 

- Parkeerproblemen aan het station: NMBS wil de gronden niet verkopen aan de 

stad 

- Saffre site project: 

  is een 10-jaren project waarvan de plannen in de loop der jaren nog zullen 

bijgesteld worden 

 Op 5 juni is er terug een info-vergadering die opgevat is als workshop 

 Hervé en Marthe zullen namens de SR naar deze workshop gaan 

- Masterplan Oudenaarde Linkeroever 

 In juni is er een 2° participatie moment waarop de SR uitgenodigd wordt 

 Voorstel ook daar serviceflats te voorzien (aansluitend bij de site in Eine) 

- Markt :  

 Openstelling langs de Burg is weinig gekend en het wordt afwachten wat 

het resultaat zal zijn 



 Deze proefopstelling duurt tot na de verkiezingen 

 In verschillende straten zorgen ongesnoeide bomen voor onvoldoende 

zichtbaarheid  om met de auto in het verkeer te komen vanuit de garage of 

van een kruispunt een andere straat in te rijden 

 KNELPUNTEN (bomen): dit mag gemeld worden voor half juni aan 

Elyne, Marthe zal daarvan inventaris maken voor de werkgroep 

- Shuttle : 

 Is terug in dienst en werkt met vrijwilligers 

 Blijft voorlopig tot aan de mobiliteitsdag en wordt voortdurend 

geëvalueerd  

 Hoofdbedoeling is mensen via dit initiatief gemakkelijker naar de 

(wekelijkse) markt te brengen 

 Er wordt een herschikking van de parking aan de vesting gepland 

 

6. Voorbereiding bierfeesten namiddag – verdeling affiches, flyers bonden 

- “Bierfeesten voor de Senioren” nog steeds niet opgenomen in het officiële 

programma van de Bierfeesten; wordt wel vermeld met de affiche in de persmap 

- Plan in de Mantovani is herschikt en dit jaar wordt het enkel georganiseerd voor de 

Oudenaardse senioren (geen bewoners van de rusthuizen uit de buurgemeentes) 

- De bonden krijgen affiches en flyers voor te bezorgen aan hun leden 

- Liefst zo vlug mogelijk inschrijven in functie van de verdere afspraken met de 

Mantovani 

- Wie de persmap van de bierfeesten wenst te ontvangen kan dit via mail opvragen 

bij Elyne  

 

7. Uitleg  samenstelling subsidies bonden 

- De toelagen voor de bonden zijn uitgerekend en overgemaakt aan de stad voor 

uitbetaling 

- De toelagen worden berekend op basis van de georganiseerd activiteiten en vanaf 

2018 wordt het te verdelen bedrag verdubbeld 

 

8. Varia 

- De Vlaamse Ouderenraad heeft aan alle SR een enquête formulier bezorgd als 

barometer voor de werking van de SR. De resultaten kunnen bekeken worden op 

www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal/barometer2018  

- De Vesting is van plan een mobiliteitsdag te organiseren, de SR wenst hier zijn 

medewerking aan te verlenen.  Heeft plaats op donderdag 20 september 2018 

- Op 26 november 2018 zal terug een quiz georganiseerd worden. Oproep aan de 

bonden om leden te motiveren om deel te nemen. 

- Chantal geeft toelichting omtrent het uitwisselingsbezoek aan Oostende. 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/lokaal/barometer2018

