Algemene vergadering
Gemeentelijke Seniorenraad
dd. 19 juni 2017
Aanwezig:
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1. Goedkeuring verslag 8 mei 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Kasverslag
Er staat ongeveer 1400 euro op de rekening. De werkingstoelage is nog
niet gestort.

3. Sporteldag 2017
De voorzitter overloopt de folder van de Sporteldag. Tijdens de volgende
algemene vergadering worden de mogelijke medewerkers aangesproken.

4. Toekomstaccenten
a. Darmkanker
Uit de verwerking van de toekomstaccenten kwam dit op nummer 1 te
staan. De AC stelt een avondvoorstelling voor in het GC HtH. De eerste
optie was Dr Colemont, maar hij zou in zee gaan met Marc Coucke voor
een zelftest te verspreiden. Karen heeft informatie opgevraagd bij een
medewerker van Logo Zenneland. Logo Zenneland stelt zelf een meer
neutrale spreker voor, Jolin Lippens. Zij is beschikbaar vanaf januari
2018. Logo Zeneland geeft aan dat een combinatie-voordracht van de drie
bevolkingsonderzoeken ook mogelijk is: screening borst, dikke darm en
baarmoederhals.

b. Voorafgaande zorgplanning
Op nummer 2 staan de wilsverklaringen die we kunnen vastleggen, zoals
orgaandonatie en levenseinde. We vragen aan Annemie Aelbrecht,
diensthoofd burgerzaken of ze dit kan komen toelichten. Annemie komt
op de volgende algemene vergadering langs, maandag 25 september. Na
haar toelichting bespreken we of we:
- Zelf een infoavond hierover kunnen inrichten of hiervoor het
advies geven aan de gemeente
- adviseren om een artikel te laten verschijnen in Opwijk Info

c. Dementie
Op de derde plaats volgt dementie. De agendacommissie stelt voor om
dieper in te gaan op de symptomen van dementie. De doelgroep zijn de
partners en de kinderen van personen met geheugenverlies. We wensen
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hierover iets te doen in het voorjaar van 2018. Op 19 september 2017 is
er reeds een theatervoorstelling ‘Blind Geheugen’ met een begeleidende
spreker ‘Isabelle Lelie over omgaan met dementie. Ook in de bibliotheek
kan je dan allerlei zaken lenen.
Karen licht toe dat een activiteit over dit thema in het programma past
van ‘ik zie u zitten’ en dat hiervoor een tussenkomst kan worden
verkregen van de gemeente, ten bedrage van 75 euro.

d. Vervoer
Naarmate we ouder worden, worden we minder mobiel. Ouderen zijn meer
afhankelijk van het openbaar vervoer. We blijven stilstaan bij de
volgende vragen:
- Staat een verhoging van het perron in het station in de planning?
- Stand van zaken sluiting van overwegen
- Blijft het station van Opwijk geopend?
De burgemeester licht toe dat een verhoging niet in de planning staat, dat
het station van Opwijk open blijft en dat de overwegen inderdaad zullen
worden gesloten. Bij dit laatste moeten er nog goede afspraken worden
gemaakt tussen de gemeente en de spoorwegen. Wie is verantwoordelijk
waarvoor? Ook worden er volwaardige alternatieven onderzocht, een
alternatieve route of tunnel…
Frans De Hertogh informeert bij de burgemeester of het samenstellen
van een dossier meer druk kan uitoefenen? De burgemeester stelt dat
een dossier opmaken en indienen zeker kan, maar hij twijfelt of dit iets
zal veranderen.
Hieronder een uittreksel van een mail van Infrabel van 21 juni 2017 aan
het bestuur:
“De vraag over het openhouden van het station in Opwijk hebben wij bezorgd aan NMBS,
aangezien zij bevoegd zijn voor alle stopplaatsen en stations. U kan hierbij het antwoord van
NMBS vinden:
Opwijk blijft een stopplaats en ook het loket blijft geopend (momenteel van maandag tot
vrijdag van 6u tot 13u20). Buiten de openingsuren van het loket kunnen reizigers terecht aan
de biljettenautomaat of via de digitale verkoopkanalen.
Wat betreft de perrons heeft NMBS ook bevestigd dat er voorlopig geen plannen zijn om in
Opwijk de perrons op te hogen en te vernieuwen.
In verband met de visie op overwegen is Infrabel momenteel in overleg met de gemeente
Opwijk. Wij hebben de intentie om samen voor alle overwegen in de gemeente een goede
oplossing te vinden. Hierdoor kan er een betere mobiliteitssituatie gecreeërd worden met
aandacht voor doorstroming maar ook voor de zachte weggebruiker en de leefbaarheid”.
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e. Knelpunten
- Enerzijds wensen we te vragen aan de gemeenten om meer promotie te
maken van de meldingskaart (papier en digitaal).
De burgemeester noteert de vraag om hiervoor een artikel op te
maken in de nieuwe editie van Opwijk Info.
- Anderzijds wensen we graag knelpuntenwandelingen te organiseren in
de parochies. Want door wandelingen te doen met iemand in een
rolstoel worden de verbeterpunten onderweg snel duidelijk. Dus bij
deze opnieuw een oproep aan de bewoners van Nijverseel, Droeshout
en Mazenzele om eens kritisch te kijken naar hun directe
woonomgeving. Dan plannen we graag een wandeling in.
f. Memorandum
Tijdens de laatste algemene vergadering werd voorgesteld om het
memorandum te hernieuwen. We zijn op zoek naar een kleine groep
mensen die kritisch en opbouwend de thema’s kunnen bekijken? Louis De
Pauw, Willy Van Mol en Frans De Hertogh zijn naar een vergadering
geweest in de provincie. Louis De Pauw vertelt: “het is belangrijk dat het
memorandum het werk/de mening vertelt van een groep personen, niet
van enkele individuen”.
We richten hiervoor een werkgroep in: Willy Van Mol, Elise Vandervorst,
Frans De Hertogh, Louis De Pauw en Pierre Janssens. Zij komen samen op
3 juli in de namiddag om een vooropgestelde vragenlijst van de Vlaamse
ouderenraad te bekijken en deze af te stemmen op Opwijk. Daarna zal
deze vragenlijst worden verspreid en zo kunnen de belangrijkste thema’s
worden meegedeeld aan de verschillende politieke partijen met de vraag
of ze dit willen opnemen in hun programma bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
5. Varia
a. Planning bonden
De bonden maken ruim op tijd een planning. Is het mogelijk om de planning
(data) als agendapunt te melden op een algemene vergadering van de
seniorenraad? Zodat iedereen beter op de hoogte is en eventueel voor
een betere afstemming kan worden gezorgd? O.a. met de activiteiten van
het lokaal bestuur? Bijvoorbeeld: we hoeven niet in dezelfde maand een
activiteit te organiseren over dementie of burn-out of een
vrijwilligersfeest ...
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b. Vraag naar medewerking Repaircafé
Het lokaal bestuur is mee op zoek naar manieren om de afvalberg te
verkleinen en de CO2 uitstoot te verminderen. We onderzoeken de
haalbaarheid van een repaircafé.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om
(samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden,
is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te
voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed
etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en –
vaardigheden op allerlei terreinen.
1ste vraag: kan de vraag gesteld worden binnen ieder zijn vereniging?
2e vraag: kennen jullie experts die hieraan willen meewerken?
De seniorenraad stelt het nut van dergelijke organisaties in vraag. “De
mogelijkheid om zaken te herstellen bestaat reeds. Mensen moeten er
gewoon van gebruik maken. Bijvoorbeeld ’t Kapstokske (broek inkorten)
of de fietsenmakers (reparatie fiets).
De seniorenraad neemt het idee even in beraad en herneemt het op de
volgende algemene vergadering.
c. Toelichting vanuit de milieuraad
Willy Van Mol vertelt over de veranderingen in de sortering van ons
huisvuil. We werken niet langer samen met Haviland, maar met Intra
Dura. Mogelijks komt er een extra zak bij voor de huisvuilophaling (roze),
waarin andere plastiek afval (vb. yoghurtpotjes) in kunnen.
De burgemeester vult aan dat deze nieuwe intercommunale (samenwerking
huisvuil tussen 19 gemeentes) op lange termijn voor verbetering kan
zorgen. Zo kan de werking van de verschillende containerparken op
mekaar worden afgestemd en kunnen er betere prijzen worden bekomen
door schaalvergroting.
d. Tijdstip algemene vergadering seniorenraad
Karel Abbeloos deelt een keuzeformulier uit om na te gaan of maandag om
17 uur nog steeds het meest geschikte tijdstip is voor een seniorenraad?
De resultaten hiervan worden tijdens de volgende algemene vergadering
bekend gemaakt.
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e. Uitnodiging voorstelling ‘ik zie u zitten op 29/06
Donderdag 29/06 worden alle verenigingen met een sociaal kenmerk
uitgenodigd op de voorstelling van de projecten ‘ik zie u zitten’, ‘Krasse
Buurt’ en ‘café Zetta’. Deze uitnodiging wordt nog eens doorgestuurd
naar de leden van de seniorenraad.
f. Buurtzorg Hopstaak
Patrick De Smedt vertelt: “ In april werd buurtzorg opgestart. Dit
betekent onder andere een wekelijkse ontmoetingsactiviteit in de
zorgcampus. Patrick De Smedt vertelt dat er in de periode van 11 april tot
en met 6 juni, 225 deelnemers waren. Hiervan waren 148 personen van de
serviceflats en 77 externe personen. Er waren in deze periode 10
activiteiten, m.a.w. gemiddeld waren er 23 personen aanwezig.
g. Andere
27/06 is de bibliotheek geopend van 9uur tot 13uur en kan je ‘goedkoop’
boeken op de kop tikken.

Volgende bijeenkomsten:
-

21/08 is het Sportelcomité om 9 uur en Agendacommissie om
10u30 in de groene zaal van het GC Hof ten Hemelrijk;
28/08 is het Algemene Vergadering om 17 uur in zaal Satijn van
de Zorgcampus van het OCMW.

Met hoogachting,
Namens de seniorenraad:

Robert Heyvaert,
Voorzitter

Pierre Janssens,
Secretaris
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