Algemene vergadering
seniorenraad
Verslag vergadering
Datum: 4 juni 2018

Aanwezig
•

Leden seniorenraad: De Brandt Ludovicus, De Hertogh Frans, De Mol Emiel, De Pauw Louis, De Vis
Rachelle, Engels Damiaan, Heyvaert Robert, Palstermans Jeanne, Van Mol Willy, Vereertbrugghen Lydia

•

Lokaal bestuur: Beerens Albert (Burgemeester) De Smedt Patrick (voorzitter ocmw), Lauwers Karen
(dienst welzijn, notulist)

Verontschuldigd
•

De Block Godelieve, De Pauw Herman, De Smet Etienne, De Plecker Eddy, Goubert Christiane, Heyvaert
Angele, Janssens Pierre, Köpke Jean, Meskens Yvonne, Philippe Quinart, Spinoy Gemma, Vandersmissen
Fidèle, Van Hemelrijk Livinus, Verberckmoes Yvonne, Vercauteren Freddy, Vereertbrugghen Lydia, Wijns
Ilse.

Agenda
•

Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 16 april 2018;

•

Kennisname kastoestand;

•

Uitwerking persvoorstelling memorandum;

•

Stand van zaken veiligheidskaart;
o

Opdracht: wenst je vereniging ook exemplaren? Geef de aantallen door aan Karen!

•

Stand van zaken rolstoelwandeling;

•

Sporteldag;

•

Stand van zaken onderzoek naar deelname ouderenweek;

•

Mededelingen vanwege :
o

Afgevaardigden gemeentelijke adviesraden; Verenigingen; Gemeentebestuur; OCMW.
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 16 april 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Kennisname kastoestand
3. Uitwerking persvoorstelling Memorandum
Vrijdag 15 juni werd het memorandum
voorgesteld aan de verschillende politieke
partijen om 14 uur in de trouwzaal van GAC II,
Ringlaan 20. Iedereen was welkom.
Hieronder een artikel Van Erik Gyselinck:
“Senioren hebben duwtje nodig om op de trein
te stappen. De seniorenraad stelde een
memorandum samen voor de politieke partijen
van Opwijk.
Voor de seniorenraad zijn de te lage perrons in
het station in Opwijk een doorn in het oog. De
trein opstappen is immers voor sommige
ouderen een probleem. Dat blijkt uit de
eisenbundel die Opwijkse seniorenraad heeft samengesteld voor een volgende beleidsploeg…"

4. Veiligheidskaart:
Het goedgekeurde ontwerp is doorgestuurd naar de drukker, er werden 500 exemplaren besteld en deze zullen
worden verdeeld over de verschillende verenigingen die hiernaar hebben gevraagd.

5. Stand van zaken rolstoelwandeling
In opdracht van het college is er een overlegmoment georganiseerd tussen de dienst toerisme, welzijn,
infrastructuur en eventuele leden van het college. Hier is overeengekomen dat de voornaamste knelpunten worden
weggewerkt. De vraagt tot bewegwijzering werd ondertussen ook goedgekeurd in de collegezitting van 12 juni
2018. Hieronder een uittreksel van dat besluit:
Het college neemt akte van de vraag van de seniorenraad om de rolstoelwandeling, waaraan ze hebben meegewerkt
voor de dienst toerisme, in eigen beheer te bewegwijzeren en van de vraag om de aangegeven knelpunten in deze
wandeling weg te werken tegen de officiële opening van het digitale wandelnetwerk 23 september 2018.
Het college vraagt aan de dienst infrastructuur om enkel de hoogstnoodzakelijke knelpunten te bekijken en weg
te werken tegen de officiële opening van het wandelnetwerk, in overleg met een afvaardiging van het college.

Het college beslist om de wandeling wel te bewegwijzeren in eigen beheer en beslist dat de verdere uitwerking
hiervan zal gebeuren door de dienst toerisme.
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6. Sporteldag
Maandag 14 mei was de eerste vergadering van de werkgroep van de Sporteldag.
Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige edities.
- De wandelclubs Horizon en Hopbelletjes nemen niet meer deel. We zoeken naar een oplossing voor de
trajecten van de sportieve wandeling. Vanuit de vergadering komt het voorstel om de bestaande
wandelroutes in Opwijk hiervoor te gebruiken: Deze passeren echter niet aan geschikte rustplaatsen.
Daarom opteerde de werkgroep van de Sporteldag om de wandelroute te gebruiken van de vereniging
NEOS en bij de nieuwe cafetaria van de voetbal te ‘rusten’.
- Afrikaanse dans en djembé maken hun intrede op de Sporteldag. Hierdoor wordt er deze editie geen
linedans georganiseerd en geeft Tai Chi slechts één kennismakingsles.

7. Stand van zaken deelname ouderenweek november 2018
De voorzitter deelt mee dat zaal de Schuur reeds werd gereserveerd op vrijdag 23 november 2018. Deze zaal kan
echter weinig deelnemers ontvangen. Een groot seniorenfeest is bijgevolg niet mogelijk. Om die redenen zetten
we het idee van een deelname aan de ouderenweek even opzij.

8. Mededelingen
Vanwege afgevaardigden van
-

gemeentelijke en provinciale adviesraden
verenigingen
het lokaal bestuur:
o

De voorzitter van het OCMW deelt mee dat er op dinsdag 12 juni een Mantelzorgdag is en dat de
gemeenteraad de European Disability Card heeft goedgekeurd.
Personen met een beperking hadden in het verleden vaak moeilijkheden om hun beperking te
bewijzen aan de kassa van een museum, attractiepark of sportcentrum. Voor aanbieders van
cultuur, sport en vrije tijd was het dan weer niet eenvoudig om vast te stellen of iemand in
aanmerking kwam voor een korting, een voorbehouden plaats of een ander voordeel.
Om deze reden is de ‘European Disability Card’ ontworpen. Dit is een kaart die bewijst dat een
persoon een beperking heeft. Enkel personen die erkend zijn door of die hulp krijgen van de FOD
Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kunnen deze kaart
verkrijgen. Deze kan worden aangevraagd bij de sociale dienst van de mutualiteit en bij de sociale
dienst van het sociaal huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10, T. 0800 113 41 (deze laatste werkt
enkel op afspraak).
We willen deze kaart graag meer bekendheid geven en jullie informeren over mogelijke voordelen
die jullie zelf aan de kaart kunnen koppelen:
•
•
•
•

gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of
zijn begeleider (of zijn tolk)
aangepaste rondleiding
toegankelijke en voorbehouden plaatsen;
enz.

Volgende vergaderingen
1) Algemene vergadering: 27 augustus om 17 uur in de trouwzaal van GAC II, Ringlaan 20
2) Werkgroep Sporteldag: 27 augustus om 15 uur in de trouwzaal van GACII, Ringlaan 20
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