Algemene vergadering
seniorenraad
Verslag vergadering
Datum: 4 juni april 2018

Aanwezig
•

Leden seniorenraad: De Block Godelieve, De Hertogh Frans, De Mol Emiel, De Pauw Louis, De Smet Etienne,
De Vis Rachelle, Engels Damiaan, Heyvaert Angele, Heyvaert Robert, Janssens Pierre, Köpke Jean,
Palstermans Jeanne, Philippe Quinart, Spinoy Gemma, Van Mol Willy, Vereertbrugghen Lydia

•

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

Verontschuldigd
•

De Pauw Herman, De Plecker Eddy, Goubert Christiane, Van Hemelrijk Livinus, Verberckmoes Yvonne.

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
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Kennisname kastoestand
3. Uitwerking persvoorstelling Memorandum
Vrijdag 15 juni wordt het memorandum voorgesteld aan de verschillende politieke partijen om 14 uur in de trouwzaal van
GAC II, Ringlaan 20. Iedereen is welkom.

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

6. Opstart werkgroep Sporteldag
Maandag 14 mei om 9 uur in de groene zaal gaat de werkgroep Sporteldag van start. We vragen dat de leden van de
seniorenraad die in het verleden al hebben meegewerkt hier aanwezig zijn. We wensen meer vernieuwing te brengen in
de volgende editie, daar het voor verschillende van ons de laatste editie zal zijn.

7. 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. De voornaamste knelpunten worden weggewerkt.

8. Wijziging datum volgende algemene vergadering
De algemene vergadering van maandag 28 mei 2018 wordt verplaatst naar maandag 4 juni 2018om 17 uur in de
trouwzaal van GAC II.

9. Mededelingen
Vanwege afgevaardigden van
-

gemeentelijke en provinciale adviesraden
verenigingen
het lokaal bestuur:
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o

o
o

De burgemeester deelt mee dat de gemeente een burgerpeiling heeft georganiseerd, hiervoor werden
vragenlijst verspreid via de post aan willekeurige burgers. In het verlengde hiervan, vinden
gesprekstafels plaats op dinsdag 17 april.
Zaterdag 2 juni worden de nieuwe inwoners onthaald;
Dinsdag 12 juni is er de jaarlijkse mantelzorgdag.
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