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1. Goedkeuring verslag 9 januari 2017
Het verslag wordt goed gekeurd.

2. Kasverslag
De seniorenraad beschikt over 1342 euro op de rekening.
werkingstoelage van 2017 wordt hier binnenkort aan toegevoegd.

De

3. Slotbericht apothekers van wacht
(zie bijlage bericht Inez De Coninck en Maggie De Block)
De seniorenraad heeft zijn slag thuis gehaald. Het betalend nummer zal
worden afgeschaft, dit bericht hebben we ontvangen van Opwijkse
Schepen en Vlaamse volksvertegenwoordiger in het parlement Inez De
Coninck: “Sinds maart 2015 betaalt u voor een telefoontje naar de
wachtdienst van de apothekers. Een oproep kost 1,50 euro per minuut.
Daar komt in 2018 een einde aan. “De wachtdienst is vanaf dan te bereiken
via het gratis nummer 1733”.
Frans De Hertogh schetst nog een laatste keer de weg die we hebben
afgelegd.

4. Sporteldag 2017
De voorzitter vertelt de voornaamste zaken:
- De prijs blijft hetzelfde: 6 euro voor een halve dag en 10 euro voor een
volledige dag
- Inschrijven kan vanaf nu enkel in het sociaal huis De Wegwijzer
- De permanentie tijdens de Sporteldag zal gebeuren vanuit een
kerststal en niet vanuit het toeristisch infopunt (verbouwingen GC
HtH)
- Opnieuw twee sportieve wandelingen (6 en 10 km)
- Opnieuw twee fietstochten (30 en 75 km)
- Geen tombola meer, maar één prijs per volksspel

5. Missie en visietekst Seniorenraad Opwijk
Om de opdracht van de seniorenraad te verduidelijken, stelde de
agendacommissie voor om een eigen missie en visie tekst op te maken.
De leden kregen hiervoor de tekst van de Vlaamse ouderenraad als
inspiratie. De aanwezige leden wisten hierover het volgende te zeggen:
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-

De tekst is een omvangrijke theoretische uiteenzetting, aldus Louis De
Pauw

-

Het contact tussen de verenigingen en de seniorenraad moeten we
verbeteren & de inbreng van de bonden optimaliseren… aldus Frans De
Hertogh.

-

De aanwezige leden van de algemene vergadering kunnen zich vinden in
het besluit van de missie en visietekst van de Vlaamse ouderenraad.
“Voor de seniorenraad vormt deelname en inspraak in het lokaal
ouderenbeleid onmiskenbaar een belangrijk aspect van het actief
ouder worden. De lokale adviesraad is immers het erkende
aanspreekpunt voor het beleid en de oudere bevolking. De
seniorenraad vervult een cruciale rol op vlak van beleidsbeïnvloeding
en doet dit op verschillende manieren: advies geven, opzoek gaan
naar impact op het beleid, belangen behartigen, overleggen,
informeren, signaleren, coördineren, stimuleren, initiëren en
sensibiliseren. Dergelijke diverse werking stimuleert de
advieskracht naar het beleid toe”.

-

De burgemeester stelt voor om het memorandum van de vorige
legislatuur opnieuw als basis te nemen. Pierre Janssens heeft dit als
secretaris van de seniorenraad opgesteld. De aanwezigen vinden dit een
goed idee om het memorandum te hernemen naar aanloop van de
verkiezingen in 2018. (zie bijlage)

-

Elise Vandervorst volgt de opleiding voor de opmaak van een
memorandum bij Vl@s en geeft aan dat ze hier graag aan wil
meewerken met de seniorenraad.

-

De agendacommissie bekijkt hoe we het memorandum kunnen
herwerken met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leden en
ouderenverenigingen.

6. Advies formuleren in kader van een project ‘ik zie u zitten’ 2018
Het project ‘ik zie u zitten’ nog even samengevat:
- Het is een Vlaamse campagne rond geestelijke gezondheidszorg. De
campagne is gericht op het versterken en vooral verbreden van onze
kijk op iedereen die psychisch anders is, of nog ruimer: op iedereen
tout-court die anders is!
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-

Ouderen vormen hier ook een belangrijke doelgroep: concreet denken
men aan mensen met dementie, mensen die zich eenzaam voel, mensen
met een beperkte mobiliteit, mensen die minder buiten kunnen komen,…

De seniorenraad geeft een positief advies t.a.v. dit project en stimuleert
zijn leden om binnen hun organisatie aandacht te schenken aan dit thema.
- Sommige leden van de seniorenraad maken wel de bedenkingen dat ze
met hun eigen vereniging beperkte middelen hebben en dat ze alleen
geen grote sprekers kunnen boeken noch een grote zaal kunnen vullen.
Het college spreekt zich uit over dit project op 30/05. Het positief
advies van de seniorenraad wordt alvast meegedeeld.

7. Toekomstaccenten
Als tweede bijlage werd er een keuzeformulier meegestuurd om de
toekomstaccenten van de seniorenraad te bepalen. Hieronder alvast het
resultaat:
69

Activiteit rond Darmkanker adviseren

72

Voorafgaande zorgplanning (wilsverklaringen levenseinde
zoals orgaandonatie)

74

Dementie mee in de kijker zetten

76

Vervoer (herhaling infomoment vervoersmogelijkheden
voor mensen met een beperkte mobiliteit)

80

Knelpuntenwandeling voortzetten

80

Schrijven van een memorandum – aanlopende verkiezingen

100

Cultuurparticipatie door ouderen

102

Veiligheidskaart (vernieuwen)

124

Promo rond ‘beperkt horen’ bordje

129

Laagdrempelig bewegingsaanbod realiseren

4

129

Uitstap met al de betrokken verenigingen van de
seniorenraad plannen

135

Mediawijsheid (lessen Archeduc -huidig accent op I-pad
en tablet)

8. Varia
- Vraag aan de voorzitter OCMW, Patrick De Smedt: wordt de
onderhoudsplicht toegepast t.a.v. de kinderen van de bewoners in
het woonzorgcentrum De Oase.
o De voorzitter antwoordt dat een mogelijke bijdrage van
de kinderen wordt onderzocht indien de financiële
middelen van een bewoner ontoereikend zijn en het
OCMW moet bijpassen. Tot op heden is dit maar een paar
keer gebeurd. De onderhoudsplicht van de kinderen wordt
beperkt tot een kindsdeel. Stel dat een bewoner een zoon
en een dochter heeft, dan wordt hun inkomen onderzocht
door de sociale dienst van het OCMW. Als de zoon zelf
over weinig financiële middelen beschikt, dan nog dient de
dochter enkel haar deel te betalen. Het is niet zo dat de
dochter ook het deel van de zoon moet betalen.
-

16/05
16/05
19/09

stoelaerobic in buurtzorg
informatieavond woonaanpassingen
theatervoorstelling ‘Blind geheugen’
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