Algemene vergadering
Gemeentelijke Seniorenraad
dd. 9 januari 2017
Aanwezig:
Abbeloos Karel - De Block Godelieve - De Hertogh Frans - De Pauw Louis De Plecker Eddy - De Vis Rachelle - De Smet Etienne - Engels Damiaan Heyvaert Angele - Heyvaert Robert - Janssens Pierre – Köpke Wolfgang
(Jean) – Palstermans Jeanne - Quinart Philippe -Schepens François Spinnoy Gemma - Van Mol Willy - Vandervorst Elise - Vercauteren Freddy
- Vereertbrugghen Lydia, leden van de Seniorenraad

Beerens Albert, Burgemeester/Schepen Senioren
De Smedt Patrick, voorzitter OCMW/Schepen Welzijn
Lauwers Karen, Lokaal bestuur

Verontschuldigd:
De Brandt Ludovicus - De Mol Emiel - De Pauw Herman –Goubert
Christiane - Meskens Yvonne - Van Hemelrijck Livinus –Vandersmissen
Fidele - Verberckmoes Yvonne - Wijns Ilse - Wouters Freddy

Verslaggeving:
Karen Lauwers – Deskundige Lokaal Sociaal Beleid
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Eerst en vooral, de voorzitter is 70 jaar geworden!

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 10 november 2016
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Overzicht 2016 en vooruitzichten 2017
Robert vertelt … (zie bijlage I)

3. Vergaderkalender 2017
We besluiten dat er een heel menu bestaat aan mogelijke accenten voor de
seniorenraad. Maar we gaan enkele keuzes moeten maken. Mensen met ideeën zijn
welkom op maandag 6 maart om 9u30 in het groene zaaltje van GC Hof ten
Hemelrijk. Voorlopig wordt de vergaderkalender opgeschort.

4. Kasverslag
Er staat momenteel 1.639,83 Euro op de rekening van de seniorenraad, m.a.w. 534,84
Euro meer dan 1 jaar geleden.

5. Bussen tijdens schoolvoorstellingen
Ondanks eerdere bemerkingen (januari en mei 2016), staan de bussen nog steeds
foutief geparkeerd in de Kloosterstraat en op de Singel tijdens de
schoolvoorstellingen, dit zorgt voor een onveilige situatie voor het doorgaand
verkeer.
De burgemeester neemt nota van deze bemerking.

6. Opvolging apothekers van wacht
De wachtdiensten worden nog steeds goed vermeld in het Opwijks Leven, waarvoor
dank. We hebben al een paar keer gevraagd of er een verwijzing kan worden gemaakt
vanuit de advertentie over het ‘nieuwe’ wachtsysteem van apothekers naar de
gemeentelijke pagina’s met de vermelding van de apothekers die van wacht zijn.
De voorzitter gaat hiervoor contact opnemen met de Drukkerij.

7. Oprichting Neos, afvaardiging in de seniorenraad
Philippe Quinart legt zeer kort uit wat Neos is. De startactiviteit zal plaats vinden
op 03 februari 2017 in de namiddag in het Bakhuis van het Gemeenschapscentrum.
Er zijn geen bemerkingen van de leden van de SR. Philippe zetelt vanaf nu niet langer
als individueel geïnteresseerde in de seniorenraad, maar als afgevaardigde van Neos.
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8. Mededelingen Karen
8.1.

Mediawijsheid:

De seniorenraad heeft als advies gegeven om terug naar de basis te gaan in het
lessenpakket. De eerste twee sessies zijn dus: aan de slag met je tablet. Op 7
februari gaat het over Android-tablets en op 8 maart gaat het over iPad’s.
inschrijven gebeurt via Archeduc.
Vanuit de bibliotheek worden er ook lessen ingericht. Er zal een overleg plaats
vinden om het lesaanbod op mekaar af te stemmen.
8.2.

Burenbemiddeling

Graag komt Karen tijdens een of andere activiteit van een vereniging de dienst
burenbemiddeling toelichten. Deze voorstelling hoeft op zich maar vijf minuten
te duren. Interesse? Karen.lauwers@ocmw-opwijk.be of 052 36 90 17.
8.3.

Uitnodiging toelichting ‘On Wheels’

Graag nodigt de welzijnsraad jullie uit voor een toelichting van de app “On
Wheels”. Deze is ontworpen op initiatief van Michiel Desmet. Na een tragisch
busongeval kwam hij in een rolstoel terechtkwam. Zo ontdekte hij dat hij als
jonge gast in een rolstoel geen kant meer op kon. Overal hoge drempels en
hindernissen. In deze app wordt de rolstoeltoegankelijkheid van café’s,
restaurants, winkels, openbare gebouwen, bezienswaardigheden, toiletten en
aangepaste parkeerplaatsen in kaart gebracht. Karl Thiry komt hiervoor een
toelichting geven op maandag 23 januari 2017 van 19u30 tot 20u in zaal
Satijn van het woonzorgcentrum De Oase. De Welzijnsraad wil samen met jullie
nagaan of dit ook interessant zou zijn voor de gemeente Opwijk.
8.4.

Vervoer

De mogelijkheden van openbaar vervoer zijn beperkt in Opwijk. Er zijn enkele
vervoersdiensten, maar die spitsen zich toe op ziektevervoer. De seniorenraad
plaatst dit onderwerp op de menukaart van 6 maart.

9. Mededelingen vanwege :
•
•
•

•

Afgevaardigden van de gemeentelijke en provinciale adviesraden:
Cultuur:
Verenigingen:
Gemeentebestuur: De burgemeester
OCMW: De voorzitter
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9.1.
De Zorcampus van het OCMW start met Buurtzorg
Vanaf april 2017 zet de zorgcampus, het woonzorgcentrum De Oase zijn
deuren open voor hulpbehoevende senioren. Elke dinsdag kunnen senioren die
nog thuis wonen gebruik maken van de faciliteiten van de zorgcampus, mits
een symbolische vergoeding. Zoals de kapper, de pedicure, de psycholoog tot
zelfs het nemen van een aangepast bad. Gebruikers kunnen thuis worden
opgehaald, de dienstverlening start vanaf 11u en omstreeks 15u worden ze
terug naar huis gebracht. In de namiddag wordt er een ‘sociale activiteit’
voorzien…
9.2.
De Zorgcampus OCMW wordt in 2018 een Zorgbedrijf
Momenteel zijn de gemeente en het OCMW opgestart met de voorbereiding
van de oprichting van een zorgbedrijf. Dit initiatief heeft vooral tot doel een
nog betere en efficiëntere dienstverlening te bieden naar de
zorgbehoevenden toe. De opstart hiervoor is voorzien voor 1 januari 2018.
Er zal een raad van bestuur en/of directiecomité zijn die de huidige diensten
bedrijfsmatig zal runnen. Opwijk verricht hier opnieuw pionierswerk in.
9.3.
Drempelverlagers
Er is een nieuw reglement opgemaakt, onder stimulans van de welzijnsraad. De
stoepen voor de voordeur van rolstoelgebruikers zijn vaak te hoog. Dit maakt
het voor deze doelgroep moeilijk om zich zelfstandig, zonder hulp van
anderen, te verplaatsen. Deze doelgroep kan vanaf 1 april 2017 vragen aan de
gemeente om drempelverlagers te installeren. De gemeente neemt de kosten
van deze materiële dienstverlening op zich.
Datum om in de agenda te zetten.
- Maandag 6 maart 2017 om 09.30 uur in het Groene Zaaltje van het
Gemeenschapscentrum : Het programma van de Seniorenraad voor
2017 en 2018. Er volgt nog een aparte uitnodiging.
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