
Verslag algemene vergadering Seniorenraad 27 augustus 2018 

Aanwezig:  Christine Wallez, Stefaan Vercamer, Paul Van Bockryck, Kasper Geiregat, Luc 

Baert, Erik Willems, Julien Messiaen, Patrick De Clercq, Marthe Vandevelde, Leon De 

Langhe, Marc Vermeulen, Gerard De Rouck, Luk De Vos, Hervé Pappens, Adrien Dieussaert, 

Willy Vermeulen, Jacqueline Van Langeraert, Carine De Langhe, Ramon Roman, Rudy 

Pycke, Guy Steenbeke, Bernard Note, Hubert Van De Weghe, Chantal De Groote, Lucie 

Verlinden, Elyne Secember, Henri Van De Walle 

 

Verontschuldigd:, Claude De Clercq, Willy Beyens, Noëlla Van De Mergel, Margriet Pieyns, 

Erik Allegaert, ,Willy Sap, Ademar Sap, Nele De Clercq, Kim Speleers, Luc Degroote, 

Dominique Meerschaert, Rita Van Simaeys, Johanna Vandepopuliere, Jan Bauters, Boriau 

Johny, De Groote Georges, Malfait Els 

 

1. Welkom:  

 Claude De Clercq is voor deze vergadering verontschuldigd en Christine 

Wallez zit de vergadering voor en verwelkomt de aanwezige leden. 

 Aantal personen heeft geen schriftelijke uitnodiging gekregen, dit wordt 

nagezien zodat dit niet meer kan gebeuren 

 

2. Verslag vorige vergadering 

 Geen opmerkingen 

 

3. Goedkeuring advies 2018/3 - Pijnpunten verkeerssituatie stadscentrum 

 Het voorstel van advies wordt rondgedeeld en mits een paar tekstwijzigingen 

goedgekeurd en mag dus aan de Stad overgemaakt worden 

 

4. Goedkeuring advies 2018/4 – Huurleegstand assistentiewoningen 

 Het voorstel van advies wordt rondgedeeld en wordt goedgekeurd en mag dus 

aan de Stad overgemaakt worden 

 In alinea 2 lijn 3 – het woord ‘assistentiewoning’ vervangen door 

‘woonzorgcentrum’ 

 Adviezen dateren op de datum van de algemene vergadering waarin het advies 

goedgekeurd wordt 

(Voorstel om het ontwerp van advies mee te sturen met de uitnodiging voor de vergadering 

zodat vooraf de inhoud kan nagelezen worden) 

 

5. Evaluatie Bierfeestnamiddag 

 Opstelling van het podium in het midden is beter dan op het podium; 250 

aanwezigen 

 Bonden die niet aanwezig waren NEOS, OKRA Nederename en Openbare 

Diensten – blijkbaar weinig of geen interesse 

 RWO heeft in haar vergadering gevraagd die activiteit terug open te stellen 

voor de rusthuizen van buiten Oudenaarde 

 Communicatie met Rusthuis H. Hart is grondig mis gelopen van bij de 

uitnodiging; pijnlijk misverstand dat in de toekomst niet meer mag gebeuren 

 Ruimere zaal? Qubus is niet praktisch en geen betere oplossing; Mantovani 

betere dienst bvb. eigen personeel voor de bediening van de mensen anders 

moeten wij zelf zorgen voor personeel. 



 

6. Nazicht 100 punten 

 Werd nagezien op de website van de verschillende partijen 

 Niet duidelijk terug te vinden in hun programma: wordt later terug geëvalueerd  

 

7. Werkgroep communicatie en  

8. Website seniorenraad (reclame maken)   

https://www.seniorenraad-oudenaarde.be 
  voor de opmaak en verder bijwerking van de website moet een nieuwe 

persoon gevonden worden. Tot augustus volgend jaar zal Luk teksten bezorgen 

 5-tal bezoekers per dag met een paar uitschieters tot 60 

 120 abonnementen – 80 % van de nieuwsbrieven worden opengedaan en 

eventueel gelezen 

 Meedelen in de bonden: leden aanraden om de website te raadplegen want hier 

worden geregeld interessante artikels en informatie opgenomen 

 

9. Quiz 26/11/2018 

 Vraag aan de bonden om hun leden warm te maken voor deelname aan de quiz 

 

10. Lunch en dans  11/12/2018  

 Meedelen aan de leden dat het georganiseerd wordt voor iedereen 

 SR verleent verder zijn medewerking waar mogelijk 

 Democratische formule – inschrijven tot 01 december 

 (tel. Vesting 055 46 06 80) 

 

11. Seniorensportdag 22/11/2018 

 De folder hierover wordt meegegeven aan de aanwezigen met de vraag reclame 

te maken bij hun leden 

 Wordt georganiseerd door de Stedelijke sportdienst in de nieuwe sporthal 

 Inschrijven via de sportdienst 

 

12. Oproep aan de bonden rond advies toestand oude kerkhoven 

 Oproep om via de bonden te laten weten wat er ontbreekt of wat er beter moet 

op de kerkhoven van de deelgemeenten 

 Opmerkingen liefst schriftelijk of met een foto meedelen zodat het kan 

gebruikt worden bij het opstellen van een advies aan de Stad; mag naar Elyne 

gestuurd worden 

 INFO: De toelating voor minder validen om toegang te krijgen om met de auto 

op het kerkhof te kunnen – Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden op 

de dienst Burgerzaken (voor toelating voertuig begraafplaats Eine: 

doktersattest + foto (indien invalidenkaart geen toelating nodig) 
 

13. Uitbreiding shuttle 

 Via de Seniorenraad terug actueel gehouden 

 Voor minder mobiele personen die naar de wekelijkse markt komen 

 Bij het begin werd dit beperkt in tijd: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur om 

de kosten te beperken en later een evaluatie te maken 

 Op aandringen van de Seniorenraad werd gevraagd om deze service uit te 

breiden over de middag en langer te laten lopen en ook over en ruimer 

parkoers binnen een beperkte tijd. Momenteel rijdt het busje van 9 uur tot 17 



uur doorlopend. 

 Dan zal dat moeten geregeld worden met vaste chauffeur samen met 

vrijwilligers om dat betaalbaar te houden;  stad draagt kosten van het busje. 

 Er is een plan voor de buitenaanleg in de maak voor een nieuwe organisatie 

van de parking aan het sociaal huis 

 

14. Brainstormen voor de beurs “jong gepensioneerden” 

 Wordt georganiseerd op 19 februari 2019 

 Zoeken naar een spreker in verband met de “pensioen ervaring”  

 In de uitnodiging motiveren – wat ga ik doen op pensioen? – mensen zoeken 

naar activiteiten en hiervoor voorstellen doen 

 

15. Varia 

 Vragenlijst van de Vlaamse Ouderenraad : Luk zal die invullen  

 Vl@s : de voorgestelde vertegenwoordiger woont niet in Oudenaarde en kan 

dus volgens de vigerende statuten niet aanvaard worden. Er zal een brief 

gestuurd worden aan de Voorzitter Luc Van Daele. 

 Blue Bikes:  

- zijn opgesteld aan het station – 6 à 7 fietsen beschikbaar 

- betaling van een jaarlijks lidgeld (12 €) + een tarief voor het gebruik 

van de fiets voor 1 dag (1,25 € in Oudenaarde)  

- meer info te vinden op de website : https://www.blue-bike.be 

 Fiets Bieb:  

- kinderfietsjes gedurende 1 jaar gebruiken tegen een kleine 

vergoeding 

- na 1 jaar teruggeven voor een groter model 

- meer info op de Vesting – rubriek “Fiets bieb” 

 vergadering werkgroep mobiliteit: 

- in verband met de plaatsen voor minder validen (het beschikbaar 

zijn van de voorziene plaatsen en het misbruik en de laksheid van de 

controle) zodat dit in een advies kan verwerkt worden  

- Marthe stuurt een uitnodiging voor die vergadering 

 Autodelen:  

- Deze enquête zoveel mogelijk invullen – zie de hieronder vermelde 

website. 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9pm34bqj513N2CN 

 Info omtrent de Site Saffre:  

- iedereen krijgt een overzicht van laatst gekende situatie 

 

! Er zal een aanzet tot een nieuw advies gegeven worden: namelijk het tekort van 

parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het laks optreden van de politiediensten, … 

 

 

Volgende Algemene Vergadering 13 december 2018 

https://www.blue-bike.be/
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9pm34bqj513N2CN

