
Verslag algemene vergadering Seniorenraad 16 mei 2019

Aanwezig: 

Verontschuldigd: 

1. Welkom: 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze algemene vergadering. Er zijn 2 
nieuwe leden nl André Moerman (OKRA Eine) en Marc Hanssens
Verontschuldiging tegenover Luc Baert – Erik Allegaert en Vermeulen Marc omdat zij 
geen schriftelijke uitnodiging (op papier) gekregen hebben voor deze vergadering 

2. Verslag vorige vergadering
Geen verslag van de vergadering aangezien dit samenviel met de activiteit van de Beurs 
jonggepensioneerden. Dit is normaal punt 9 van de agenda; men kan hier een evaluatie 
gegeven worden door de aanwezigen.
Opmerkingen:

 Marc Hanssens vindt dat de genodigde spreker een slechte indruk geeft door zijn
houding en zeer onduidelijk overkwam tegenover de aanwezigen; met eenzelfde 
opmerking naar de voorzitter van de SR en de nieuwe schepen.

 Dit zijn opmerkingen die niet echt ter zake doen; het gaat over de manier en de 
formule om de juiste doelgroep en aanwezigen naar deze vergadering te krijgen.

 Voorstel om de aanwezige verenigingen zich te laten voorstellen, alhoewel 
iedereen duidelijk de kans krijgt om zich voor te stellen via de standen en 
hierover aanwezigen aan te spreken.

 Voorstel om andere adviesgroepen hierbij te betrekken is niet relevant voor deze 
doelgroep, bvb de jongerenadviesraad heeft geen nut

 Voorstel voor iets te organiseren als een beurs voor gepensioneerden zoals in 
Kruishoutem. Hierover weten we ondertussen dat er niet meer respons is dan bij 
onze activiteit.

 Huiswerk voor de leden : zoeken naar een betere formule en nieuwe ideeën voor 
deze activiteit. Alle voorstellen mogen ingediend worden en zullen in het DB 
besproken worden

3. Bierfeestennamiddag 01/07/2019
Hopelijk komt iedere bond met zoveel mogelijk leden
Uitnodigingen zijn aan de Voorzitters gestuurd met de vraag om door te geven aan de
leden
Kaarten te verkrijgen bij Elyne

4. Subsidies Seniorenbonden
Alle aanvragen dossiers zijn binnen, uitgerekend en de betaling mag verwacht 
worden tegen eind juli.

5. Werkgroep Mobiliteit 
 Politiecafé

SR enige aanwezige adviesraad
Alle verschillende verkeersproblemen en criminaliteit worden voorgesteld en 



toegelicht hoe dat behandeld wordt
Nadruk gelegd op de aanwezigheid van wijkagenten in hun wijk en door de inwoners
gekend zijn
Er zal in de toekomst iemand aanwezig zijn bij de vergadering van de SR
Volledig verslag als bijlage

 Mobiliteit (shuttle)
Info omtrent de shuttle waarvoor een nieuwe route wordt uitgewerkt
Kan gebruikt worden tussen 9 en 17 uur met een afwerking van het parcours binnen 
de 20 minuten
Wordt binnen bepaalde grote projecten en initiatieven nu reeds ingezet
Advies indienen in verband met de verruiming van de route van de shuttle

 Fietsstraten
 Vraag van de fietsersbond om aan te sluiten bij de idee om de straten in het centrum 
van de stad “Fietsstraten” te maken. Hiervoor kan een advies ingediend  worden.
In ons 100-punten programma steunen de drie partijen onze voorstellen in verband 
met de mobiliteit voor fietsers. Erik stelt hiervoor een advies op dat in de volgende 
vergadering zal voorgelegd worden.

6. Sportdag voor 55-plussers in Nieuwpoort
Organisatie van de stedelijke Sportdienst
Iedereen krijgt een uitnodiging met bedoeling die door te geven aan hun leden

7. Toelichting Schepen Simoens omtrent betalend parkeren aan station
De Schepen kan niet aanwezig zijn maar heeft volgende info doorgegeven
 Onderhandelingen moeten opnieuw opgestart worden en die komt er binnen de 

maand met de eigenaar van de stationsparking
 Hierdoor kunnen er momenteel te weinig concrete afspraken meegedeeld 

worden waarover de Schepen ons stipt zal informeren.

8. Bespreking advies “Blijf niet zitten”
Advies opmaken voor te wijzen op problemen voor rolstoelgebruikers bij de aanleg 
van nieuwe voetpaden

9. Evaluatie beurs jonggepensioneerden (is opgenomen in de commentaar bij punt 2)

10. Uitleg omtrent de Saffre Site
Deze info-vergadering heeft pas plaats op de avond van deze vergadering. Meer 
uitleg wordt verwacht in een volgende vergadering

11. Varia :
Voorstel in verband met verdwijnen van de postbussen in de deelgemeenten.
Blijkbaar is dit reeds op de Gemeenteraad besproken maar er is geen resultaat van 
gekend.
Marc Hanssens is van mening dat de toelage aan de verschillende bonden moet 
toegekend worden op basis van het aantal leden. Het huidig reglement hierover werd 
enkele jaren geleden opgesteld door het DB. Luk en Erik geven toelichting en 
verduidelijking hoe het huidig reglement tot stand gekomen is.
Het is de bedoeling dat er activiteiten georganiseerd worden voor de leden van de 
vereniging, dus: 
 de vereniging die veel activiteiten organiseert voor zijn leden ontvangt meer 



toelagen; 
 de vereniging die slechts een paar activiteiten organiseert zal dus veel minder 

ontvangen. 
Aan de hand van een paar praktische voorbeelden van andere verenigingen wordt het
duidelijk dat het huidig reglement de beste manier is om actieve verenigingen te 
belonen.

Herinvulling van de RPO Vlaamse Ardennen – de nieuwe samenstelling moet 
gebeuren voor 30 juni. Er moeten 2 effectieven en 2 plaatsvervangers voor 
Oudenaarde aangeduid worden. Erik is kandidaat en blijft lid.

De persconferentie voor de Bierfeesten heeft plaats op 23 mei en Claude zal daar 
aanwezig zijn.

Blijkbaar mag sinds kort gefietst worden in het Park Liedts wat een ernstig gevaar 
betekent voor de wandelaars in het park. Het zou beter zijn de verbodsborden die er 
vroeger stonden terg te plaatsen.

Aan de nieuwe schepen een lijst doorgeven van de onvoldoende of niet beantwoorde 
adviezen die werden ingediend in de voorbije legislatuur

In de loop van de vergadering kregen we bezoek van Schepen Cindy Franssen die een paar 

 Bestuursakkoord is goedgekeurd op de laatste GR en nu moet een volledig participatietraject
opgestart worden, naar de concrete invulling toe naar de verschillende doelstellingen, de 
operationele en strategische doelstelling in gans de meerjarenplanning voor de komende 6 
jaar zullen worden opgenomen.

 Er is een gans luik in verband met de seniorenwerking opgenomen in het sociaal beleid; 
seniorenbeleid zeer uitgebreid opgenomen in de meerjarenplanning rekening houdend met 
de adviezen die reeds werden opgemaakt.

 Bestuursakkoord laten verspreiden aan de adviesraden ter informatie; Luk dringt hierbij aan 
dat de verschillende raden vanwege de stad hierover een adviesaanvraag zullen ontvangen.

 Voorstel : Aan de nieuwe schepen een lijst geven van de  ingediende adviezen en die geen 
voldoende gevolg gekregen hebben.

Ter info : Verschil tussen Bestuursakkoord en meerjarenplanning
Bestuursakkoord  = intentie zonder veel verdere gegevens
Meerjarenplan = veel concreter hier moeten (financiële) middelen en personeel tegenover gesteld 
worden, hierbij komt het participatie traject en kunnen adviezen opgenomen worden 

De voorzitter wenst haar veel succes met haar kandidatuur voor de Europese verkiezingen. 


