
Algemene vergadering  op donderdag 12 December 2019

Geachte schepen,en collega’s ,

Naar jaarlijkse gewoonte besluit de Seniorenraad hier in Het
Molenhuis zijn jaarlijkse werking.

Per  1 januari laatstleden werd er een nieuwe schepen voor
Sociale  Zaken  aangesteld  en  werd  ze  voorgesteld  op  onze
laatste samenkomst van het jaar. Mevr. Cindy Franssen had
echter een verkozen mandaat in het Europees Parlement en
nam dan noodgedwongen afscheid van de Stedelijke Politiek

In  haar  plaats  mochten  wij  de  nieuw aangeduide  Schepen
Mathieu Mas verwelkomen en sindsdien is er een bestendige
en goedlopende wisselwerking .Waarvoor onze dank.

Bij  deze  moeten  wij  wel  aanstippen  dat  het  nieuwe
Stadsbestuur   vanaf  dit  jaar  afziet  van het  formuleren van
vragend advies naar de raden toe.

In  ons  eerste  advies  van  lopend  jaar  werd  de  aandacht
gevraagd voor de fysieke nut van bewegen in het algemeen
en vooral voor de senioren in het bijzonder. Er werd geijverd
voor  uitgestippelde  wandelroutes  met  daarbij  gekoppelde
rust  -banken  en/of  specifieke  toestellen  .  Wij  hebben hier
gedeeltelijk  bevestigend  antwoord  gekregen.  Er  werden
diverse zitbanken bijgeplaatst.



Ons volgend advies   was  gericht  op de  uitbreiding  van  de
shuttlebus  in  de  stad.   Na  verschillende  overlegmomenten
werd de route en opstapplaatsen uitgebreid met 5 haltes en
worden meer  wijken voor het gratis vervoer bereikbaar.

Ons  volgend  advies  sloeg  op  de  vraag  voor  invoering  van
“fietsstraten  in  het  Centrum.  Gelet  op  het  feit  dat  de
vooropgestelde  straten  reeds  onder  het  reglement  van  de
zone  –  30  vallen.  Dat  er  in  deze  zone  dagelijks   3000
studenten en 400 leerkrachten zich verplaatsen zonder het
normale  plaatselijk  en  doorgaand  verkeer  .  Dat  de
aangeleverde  gegevens  van  de  Scholen  gemeenschap
bevestigen dat er tweemaal per dag minimum 1250 fietsers
van deze scholen deze straten gebruiken. Dat de  aanpassing
in  aanmerking  komt  voor  overheidssubsidie  en  de
aanpassingswerken door de stad zelf kan worden uitgevoerd. 

Zo werd er geopteerd om  vanaf de hoek van de Krekelput en
Broodstraat  Markt  Nederstraat,  Tacambaroplein  en
Hoogstraat  tot  aan  de  Bib  de  invoering  te  vragen  van
fietsstraten  en  deze  visie  te  hanteren  in  de  komende
besprekingen  van  de  wijzigingen  mobiliteit  welke  de  Stad
voorziet in het voorjaar van 2020.

Ten slotte vragen wij  na deze tussenkomst de goedkeuring
van  een  advies  omtrent  de  wijziging  van  het  Stedelijk
reglement  op  de  begraafplaats  voorzien  in  een  bijzonder
politiereglement  ,  namelijk   de  toelating   om  met  een
voertuig  de  begraafplaats  te  mogen  betreden   voor  alle



personen boven de 65 jaar  als  bestuurder en/of  inzittende
van  een  personenwagen.  De  verdere  details  werden  U
overgemaakt  samen  met  de  uitnodiging  van  deze
vergadering.

Verder  was  er  een  wisselwerking  tussen  PolitieCafé  en
adviesraden waar onze grieven omtrent fietsverkeer in  het
park en andere werden gehoord.

Voor  het  komende  werkjaar  wordt  er  verwezen  naar  het
bestaande beleidsplan 2019 – 2024. Er  is daarin een enorm
potentieel  aanwezig  van  de  goedgekeurde
beleidsaanbevelingen van de diverse politieke partijen.

Wij  zullen  dus  ook  in  2020  de  spreekbuis  blijven  van  de
Senioren en hun bekommernissen tot de onze maken.

Mijn dank gaat uit naar Uw aanwezigheid en inbreng  alsook
naar de inzet van de ploeg van de Vesting.

Ik  wens  U  hierbij  voor  U  allen  en  Uw  familie  een  prettig
eindejaar en een gezond 2020 toe.


