
Verslag algemene vergadering Seniorenraad 3 oktober 2019

Aanwezig: 

Verontschuldigd: 

1.Welkom: 
·De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze algemene vergadering. Welkom ook
aan Kim Speleers die de directie van het woon- en zorgcentrum van de Meerspoort 
vertegenwoordigt en ook aan de Schepen Mathieu Mas.

1.Verslag vorige vergadering
·Opmerkingen:  aanvulling – punt 4 vraag ontrent de subsidies voor de 
seniorenbonden: de bedragen zijn doorgegeven en de betalingen worden binnenkort 
uitgevoerd.

1.Advies NMBS – Parking – Schepen Simoens Peter
·Dit onderwerp staat nog in de kinderschoenen wat betreft Oudenaarde; in het 
bestuursakkoord staat dat dit zal besproken worden met de NMBS maar dit is tot op 
heden nog maar deels gelukt, m.a.w. men is nog niet begonnen.
·Schepen Mas geeft toelichting dat er maandag laatst op de Gemeenteraad een vraag 
hierover werd gesteld; de stad zal proberen te onderhandelen met de NMBS om dit 
terug gratis te maken en een verbeterde fietsstalling en het onderhoud van de voetpaden 
op het grondgebied van de NMBS

1.Sabam
·De heer Jurgen Vermeersch komt toelichting geven bij de werking van Sabam
·Contactgegevens: jurgen.vermeersch@sabam.be
·Tel 0473/78.48.55
·SABAM beheert de rechten van de auteurs (componisten) van muziek, zij doen dus 
afstand van hun rechten die overgenomen worden door Sabam
·De aanvraag of aangifte wordt best ingediend via de computer en de playlist moet 
meegestuurd worden
·Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de uitkoopsom van de artiest, 
inkomtarief, dansen of niet, oppervlakte van de ruimte, enz en de organisator is altijd 
verantwoordelijk. Bij niet aangifte kunnen er boetes toegepast worden.
·Sommige feestzalen hebben een overkoepelende overeenkomst met Sabam, in dit 
geval moet geen aangifte bij Sabam ingediend worden, uitzondering bij life optredens.
·Er bestaat een jaarcontract voor verenigingen met een vast lokaal

1.Sportdag senioren Oudenaarde (donderdag 21/11/2019)
·Flyers zijn nog niet in druk; zodra ze binnen zijn worden die opgestuurd
·2 sporten in de voormiddag en 2 in de namiddag 
·’s middag wordt een maaltijd aangeboden tegen een democratische prijs



1.Infoavond ‘Maak Oudenaarde mee’ van 26/09/2019
·Oudenaardse inwoners werden uitgenodigd om vragen te stellen naar het beleid toe, te 
definiëren wat er mis en goed gaat in de stad. Nogal veel respons zodat er 2 
vergaderingen werden gehouden waaronder een voor de adviesraden.
·Voor de sociale sector van Schepen Mas waren 16 vragen; het grootste deel van de 
vragen had verband met de  mobiliteitsproblematiek. De online adviezen waren veel 
meer dan deze op de gespreksavonden

·De Seniorenraad was aanwezig en heeft in het kader van mobiliteit voor de inwoners
een voorstel gedaan voor het realiseren van fietsstraten in het centrum van 
Oudenaarde (Markt – Hoogstraat – Nederstraat – Tacambaroplein –Krekelput en 
Broodstraat) door middel van het plaatsen van aangepaste verkeersbonden.

·Ons idee werd door de gezinsbond gesteund (hoewel zij ook andere voorstellen 
hadden) en de Fietsersbond stelde nog andere prioriteiten voor, zoals het invoeren 
van doortrekking van fietspaden. Geen respons van andere adviesraden.

·Het probleem van de fietsers in het Park Liedts komt terug ter sprake. Vroeger 
mocht men niet met de fiets door het park rijden, functie van het park zou moeten 
terug een wandelpark worden.

·Schepen Mas gaat binnenkort naar een vergadering van de politieraad en zal dit punt
ter bespreking voorleggen.

(op 09/10 hebben wij van Schepen Mas volgende info ontvangen):
'Zoals beloofd, heb ik op de Politieraad de opmerkingen vanuit de seniorenraad overge-
bracht i.v.m.:
- de overlast op kerkhof Eine: de korpschef en wijkagent van Eine beloofden me om meer 
gerichte patrouilles te sturen & controles uit te voeren;
- de overlast in het stadspark (1. Aanwezigheid hangjongeren 2. Schoolgaande jeugd die 
het park als racebaan gebruikt). De korpschef heeft beloofd om dit verder op te volgen & 
dit ook zal overmaken aan de jeugdopbouwwerker Nikki Kiekens. Ook zullen onze stads-
wachten op de hoogte gebracht worden om ook op die ogenblikken (begin en einde 
school) meer in het park te rond te hangen.'

1.Voorstel advies Fietsstraten
·Advies voor inrichting van Fietsstraten in het centrum wordt goedgekeurd en zal 
overgemaakt worden aan de stad voor verdere afhandeling

1.Quiz 18/11/2019
·Heeft plaats op maandag 18 november 
·Iedereen krijgt een prijs
·Warme oproep aan iedere vereniging om minstens met een ploeg van 4 personen in
te schrijven

1.Uitbreiding Shuttle
·Iedereen heeft de brochure van de vesting in zijn bus gekregen waarbij de extra 

informatie ivm de haltes van de shuttlebus. Ons advies hierover werd door de 
stad overgenomen. De rijtijd van de shuttle zal nu 20 minuten bedragen. Er zijn 
hiervoor proefritten gemaakt en dit lijkt te lukken om dit binnen de 20 minuten 
te realiseren.

·(nota: het is spijtig dat de Seniorenraad als adviesraad nergens vermeld wordt in 
deze realisatie)  



1. Varia
·Op 04/11 is er de opening van de “dagverzorging” (7 plaatsen) in Eine, er is ook een 
uitbreiding naar een nachtopvang maar dit is voor latere datum. Verantwoordelijke 
hiervoor is Rogier De Boever

·Terugbezoek van de Seniorenraad van Oostende zal plaats hebben op 24 maart 2020.  
Wordt door het DB verder uitgewerkt.

·Saffrou: 
- bij begin van project werden we uitgenodigd om onze wensen kenbaar te 
maken en aangedrongen om voldoende ruimte te voorzien voor  
assistentiewoningen en woningen voor senioren. Hieraan is bij de uitwerking 
van het project ruimschoots rekening gehouden. 
- 1° fase woningen en appartementen gebouwd – loopt tot 2022.
- 2° fase worden assistentiewoningen en WZC met 64 kamers – tegen 2024
- Verder zal de huisvestingsmaatschappij 40 sociale woningen en 6 aanleunflats 
realiseren. Aanleunflats is nieuwe vorm die toegewezen wordt aan 65-plussers 
en aan personen met een fysieke beperking.
De mix van woningen op deze site zou het samenleven van verschillende 
generaties moeten bevorderen en men hier een ideale stadsamenleving willen 
creëren.

·Sint Jozefskerk: 
·Wordt een multifunctionele ruimte voor de oudenaadse verenigingen en ook 

voor eigen parochie waarbij ze een nieuwe ontmoetingsplek willen creëren.
·De kerk wordt dus zowel een cultuur- als een ontmoetingscentrum; cultuur voor

concerten, toneel en ook recepties; ontmoetingscentrum met vergaderruimte 
maar geen fuifzaal. 
·De verdere uitwerking moet nog allemaal bekeken, gerenoveerd en verder 
uitgewerkt worden.

·De vertegenwoordiging vanuit de SR voor het RPO. De kandidaturen worden 
hiervoor ingewacht. Elyne zal iedere bond de nodige documentatie bezorgen.

In het RPO zijn alle Seniorenraden van de Vlaamse Ardennen vertegenwoordigd 
zijn. Per SR zijn 2 of 3 personen afgevaardigd. Er zijn 4 vergaderingen per jaar.
Erik Willems is voorzitter maar stopt met deze functie. Christine Wallez wil ook 
kandidaat zijn.

 


