Gemeentelijke Seniorenraad Opwijk
P/A Kloosterstraat 10 – 1745 Opwijk
Tel: 052 / 36 90 17
e-mail: karen.lauwers@ocmw-opwijk.be

Algemene vergadering
Gemeentelijke Seniorenraad
dd. 19 februari 2018
Aanwezig:
De Block Godelieve - De Brandt Ludovicus - De Hertogh Frans - De Pauw Louis - De
Plecker Eddy - De Smet Etienne - De Vis Rachelle - Heyvaert Robert - Köpke
Wolfgang (Jean) – Quinart Philippe - Schepens François - Van Mol Willy Vercauteren Freddy - Vereertbrugghen Lydia - Wijns Ilse – Freddy Wouters,
leden van de Seniorenraad

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

Verontschuldigd:
Abbeloos Karel - De Mol Emiel - De Pauw Herman - Engels Damiaan - Goubert
Christiane - Heyvaert Angele - Meskens Yvonne - Palstermans Jeanne- Spinnoy
Gemma - Van Hemelrijck Livinus - Vandersmissen Fidele - Vandervorst Elise Verberckmoes Yvonne

Verslaggeving:
Karen Lauwers – Deskundige Lokaal Sociaal Beleid
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 8 januari 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Toelichting over Opcura door directeur Geert Geeroms en/of Patrick De
Smedt, voorzitter OCMW.
o PowerPoint (zie bijlage).
De directeur Geert Geeroms legt uit dat de integratie tussen het
OCMW en gemeente de aanleiding was voor het oprichten van een
zorgbedrijf.
o De ouderenzorg van de openbare rusthuizen kent een hoge kwaliteit
van zorg, kent minder klachten en er heerst een grotere tevredenheid
in vergelijking met private/commerciële rusthuizen. Daarnaast staat
het sociale karakter centraal in een openbaar rusthuis en staan hun
deuren ook uitdrukkelijk open voor de buurt. Om dit te kunnen
bewaren, heeft ouderenzorg een afzonderlijke focus nodig. Meer
bepaald is er meer flexibiliteit nodig (daar waar het lokaal bestuur
gebonden is aan verschillende beslissingsorganen) en een concentratie
op het resultaat (daar waar het lokaal bestuur eerder procesmatig te
werk gaat).
o Het openbaar bestuur in Opwijk heeft ervoor gekozen om een
zorgvereniging op te richten met als twee ‘aandeelhouders’ het
OCMW en de gemeente. Het is niet uitgesloten dat er later meer
samenwerking zal komen met andere zorgbedrijven of gemeenten. Dit
zorgbedrijf wordt conform een openbaar rusthuis gefinancierd met
middelen van de gemeente (belastinggeld).
o Er verandert niks voor de bewoners en ook het personeel kon allemaal
blijven. De dagprijs werd ook niet aangepast (per uitzondering van de
indexering- dit gebeurde ook voordien).
Willy Van Mol vraagt waar de openbaarheid van bestuur zit?
3. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
Onze receptie is goed verlopen, met dank aan de echtgenotes van
enkele leden van de seniorenraad. De drank en de hapjes hebben ons
256 euro gekost.
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4. Stand van zaken memorandum
o Er zijn ongeveer een 33-tal vragenlijsten afgegeven.
o De agendacommissie stelt voor om deze vragenlijsten te verwerken en
aanvullend een werkgroep op te richten. Deze werkgroep stoffeert de
aanbevelingen die volgen uit de vragenlijst. Daarna koppelen we een
tekst terug aan de leden van de algemene vergadering om vervolgens
dit voor te stellen aan de politieke partijen uit Opwijk.
o Deze werkgroep zou samen komen op maandag 12 maart om 9.30
uur. De vergaderlocatie moet nog worden bevestigd.
5. Deelname Ouderenweek (voorstel Philippe Quinart)
De Ouderenweek is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de
Vlaamse Ouderenraad samen met ouderenorganisaties informeert en
sensibiliseert over een bepaald thema. In 2018 is er opnieuw een
Ouderenweekcampagne. Dit jaar ligt de focus op ‘Ouderen als actieve
schakel in de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25
november. We reserveren graag De Schuur op vrijdag 23 november
om daar een activiteit te organiseren dat hierin kadert. Tegelijk zien
we het als een soort feestelijke afsluiting van deze groep/legislatuur.
We hopen dat de gemeente ons een stuk financieel wil ondersteunen in
deze ‘slot’activteit. We zullen de vraag officieel stellen als het
concept beter is afgelijnd.
6. Openbare toiletten
o Op regelmatige tijdstippen naar het toilet kunnen gaan, is een
noodzakelijk gegeven bij het ouder worden. De seniorenraad vindt het
belangrijk dat aan deze vraagt wordt tegemoet gekomen en zal een
aanbeveling maken in het Memorandum. We denken aan mogelijke
afspraken met de horeca of de kerkfabriek of een duidelijke
bewegwijzering naar de reeds beschikbare openbare toiletten.
7. Opvolging Huisartsen wachtpost in Merchtem
o De suggestie van de seniorenraad is goedgekeurd op het college van
30 januari 2018. De vraag werd intussen gesteld aan de diensten van
Merchtem en zij hadden voorzien om te zorgen voor twee
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bewegwijzeringen, dit is intussen gebeurd (aldus de dienst
infrastructuur van Merchtem).
o De dienst communicatie heeft een artikel voorbereid voor in Opwijk
info, in de editie van eind maart.
8. Rolstoelwandeling
Historiek: Regionaal Landschap Groene Corridor heeft samen met Toerisme
Vlaams-Brabant, Pasar en Boerenbond een project uitgewerkt om het
huidige wandelaanbod in Noordwest-Brabant om te vormen naar een digitaal
systeem volgens knooppunten.
Het project zit momenteel in opstartfase, de realisatie van het netwerk is
voorzien voor midden 2018.
Dankzij de financiële steun van Toerisme Vlaanderen aan Toerisme VlaamsBrabant zal ook een deel van het netwerk bewegwijzerd worden.
Het digitale netwerk wordt uitgebouwd in de gemeenten Asse, Opwijk,
Merchtem, Wemmel, Londerzeel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen,
Zemst, Vilvoorde.
In de gemeente Opwijk werd een rolstoelwandeling uitgestippeld en deze is
in oktober ‘uitgeprobeerd’ door rolstoelpatiënten van het WZC, de SRO en
de dienst toerisme van de gemeente Opwijk.
Er zijn verschillende knelpunten vastgesteld en deze zijn bezorgd aan het
college op 12 december 2017.
Daarnaast is de wandeling ook gescreend door Inter (een expertisecentrum
in toegankelijkheid). Dit verslag werd ons bezorgd door de dienst toerisme
van de provincie op 9 februari 2018. De doelstelling is om hier een
bewegwijzerde wandelroute van te maken die geschikt is voor
rolstoelgebruikers.
Elke en Karen zitten 1 maart 2018 samen om de juiste procedure af te
spreken. Goedkeuringen van college?
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9. Veiligheidskaart/Gezondheidspas SRO
We zijn al enige tijd bezig met het herwerken van onze veiligheidskaart. De
algemene vergadering beslist om voor te stellen aan de gemeente of ze
samen met ons een nieuwe editie van de veiligheidskaart willen uitgeven. Het
ontwerp kan natuurlijk aangepast worden aan de vormvereisten van de
gemeente.
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10.

Mededelingen vanwege
- afgevaardigden van gemeentelijke en provinciale adviesraden
- verenigingen
- gemeentebestuur

10.1. Burgerbevraging
De burgemeester vertelt dat de gemeentelijke administratie de opdracht
heeft gegeven voor een burgerbevraging. Eind februari zullen 1.400
willekeurig uitgekozen Opwijkse burgers een vragenlijst in de brievenbus
ontvangen.
Deze vragenlijst werd opgesteld door de gemeentelijke diensten, met hulp
van de diensthoofden en deskundigen, zonder inspraak van de huidige
meerderheid.. Tot 23 maart krijgen deze uitgekozen inwoners de tijd om
persoonlijk en anoniem (via code) deze enquête in te vullen en gratis terug te
zenden.
Men wenst een uitgebreide omgevingsanalyse te maken ter voorbereiding
van het volgend meerjarenplan van de gemeente Opwijk. Cc Consult
begeleidt ons in dit traject.
Geïnteresseerde inwoners (geen politiekers) kunnen zich tevens inschrijven
om deel te nemen aan gesprektafels / rondetafelgesprekken op dinsdag 17
april ’18 om 19u30 in de Schuur van HTH. Meer info / reclame zal nog volgen.
De resultaten van de omgevingsanalyse, waaronder de burgerbevraging en de
gesprekstafels, zullen in eind april of mei 20’18 meegedeeld worden, zodat
politieke partijen die deelnemen aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen hiervan gebruik kunnen maken.
- OCMW –
10.2. De Dag van de Zorg vindt plaats op zondag 18 maart 2018.
Zorgvereniging Opcura neemt deel en opent zijn deuren via een Urban Run.
Het vertrek en de aankomst is voorzien op de zorgcampus. Het is een
recreatieve met een doortocht door de gebouwen van de zorgcampus in de
Kloosterstraat én nadien door andere gebouwen in Opwijk, zoals het VKO,
het klooster, het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, de brouwerij
Affligem, GAC II en andere.

