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. 28 augustus 2017
Aanwezig:
Abbeloos Karel - De Block Godelieve - De Brandt Ludovicus - De Hertogh Frans De Mol Emiel - De Pauw Louis - De Smet Etienne - De Vis Rachelle - - Heyvaert
Robert - Janssens Pierre – Köpke Wolfgang (Jean) –- Schepens François - - Van
Mol Willy - –Vandersmissen Fidele - Vandervorst Elise - Vercauteren Freddy Vereertbrugghen Lydia - Wouters Freddy, leden van de Seniorenraad

Beerens Albert, Burgemeester/Schepen Senioren
Lauwers Karen, Lokaal bestuur

Verontschuldigd:
De Smedt Patrick, voorzitter OCMW/Schepen Welzijn , De Pauw Herman - De
Plecker Eddy - Engels Damiaan - Goubert Christiane - Heyvaert Angele - Meskens
Yvonne - Palstermans Jeanne - Spinnoy Gemma - Quinart Philippe - Van Hemelrijck
Livinus - Verberckmoes Yvonne - Wijns Ilse

Verslaggeving:
Karen Lauwers – Deskundige Lokaal Sociaal Beleid
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De voorzitter opent de vergadering en vertelt over Benoit Hermans, die pas was
overleden, en wat hij heeft betekend voor de seniorenraad.

1. Krasse Buurt, door Isabelle Lelie
Isabelle licht het project toe en vraagt de ondersteuning van de senioren.
Ze vertelt dat het de bedoeling is om voor een intergenerationele
ontmoeting te zorgen. Jong en oud die elkaar wat beter leren kennen en hun
talenten delen in het weekend van 6 oktober. Als je wil deelnemen dien je dit
te melden aan denhopstaak@ocmw-opwijk.be.
2. Goedkeuring verslag 19 juni 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Advies budget 2018
Pierre Janssens heeft de begroting voor 2018 nagepluisd en stelt vast dat
er ruimte is voor een seniorenbeleid te voeren. Hij stelt voor om een
positief advies te geven over deze begroting. De leden van de seniorenraad
gaan akkoord. De voorzitter zal het advies overmaken aan het college.
4. Memorandum/Inspiratienota 2018 stand van zaken
De werkgroep heeft vergaderd in de zomer, dit onder leiding van Pierre. Er
werd een checklist gemaakt voor een leeftijdsvriendelijke gemeente (op
basis van een bestaande checklist van de Vlaamse ouderenadviesraad). Met
als doel dat de afgevaardigden van de bonden in de seniorenraad deze
checklist meenemen en hem ingevuld terugbezorgen voor eind november. Één
exemplaar per vereniging. We benadrukken onze vraag om de concrete
voorbeelden in te vullen, wat een 6/10 zegt inhoudelijk niet veel.
Aan de hand van de ingevulde exemplaren kan de werkgroep terug aan slag
gaan door een tekst op te maken. In maart/april wensen we de tekst voor te
stellen aan de pers op een neutrale plaats.
5. Afspraken Sporteldag 2017
Wie neemt de permanentie op zich in het toeristisch infopunt? Elise
Vandervorst en Françoise Therssen nemen de permanentie op zich (appel en
koek uitdelen).
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6. Activiteiten
1) Planning bonden: de voorzitter roept de bonden op om hun jaarplanning
met elkaar en met de gemeente te delen. Om overlappingen te vermijden
en samenwerking aan te moedigen.
2) Er wordt een rolstoelvriendelijke wandeling (3 tot 4 km) ontwikkeld in
samenwerking met dienst toerisme en de SR. Hiervoor heeft Robert een
overleg gehad met Elke, Isabelle en twee dames van de provincie. We
koppelen aan deze route graag nog een knelpuntenwandeling. Deze zal
plaats vinden op begin oktober.
3) 19/09
Blind geheugen is een theaterproductie van Paljas met Gerd
De Ley in de hoofdrol. Hij speelt een oudere acteur die ontslagen wordt
omwille van geheugenverlies (kan zijn teksten niet meer onthouden). Voor
het toneelstuk begint, zal Isabelle Lelie een korte inleiding geven met
enkele kapstokken om ermee om te gaan.
4) 24/10
is er een nieuwe editie van de Mantelzorgdag, onder leiding van
de Zorgcampus van het OCMW. De thema’s dementie en voorafgaande
zorgplanning komen hier ook aan bod.
5) 18/10
‘Nu ben ik het zat’ is een geanimeerde lezing, gebracht door
Myriam Bruyninckx. Zij is alcolieker en heeft nu ook een prakijk als
therapeut voor mensen met een alcoholprobleem te begeleiden. Zij
vertelt op een niet beoordelende manier hierover, je gaat wijzer terug
naar huis.
6) 22/11
‘ Ik ben iemand/niemand’ is een theaterstuk gebaseerd op een
waargebeurd verhaal van Emilie. Zij is in begeleiding bij het OCMW en
heeft een turbulent leven geleid. Samen met haar maatschappelijk
werker zijn ze op zoek gegaan naar een schrijver die haar verhaal wou
delen in de hoop dat mensen ermee zouden geholpen zijn. We brengen
samen met Archeduc en Merchtem deze voorstelling. De som van de
inkomkaarten gaat achteraf ook naar een goed doel. Er zal een
nabespreking zijn met de hulpverlener en/of eventueel Emily in real life!
7) 2018
Ik zie u zitten gaat van start in 2018. We hopen dat iedereen
zijn programma van zijn vereniging er eens bijneemt en nagaat of er
aandacht wordt geschonken aan het geestelijke welbevinden. Niet
vergeten dat je uw activiteit extra bekend kan laten maken via een
publicatie en dat je een tussenkomst kan krijgen van de gemeente van
50/75 of 100 euro.
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7. Tijdstip vergadering seniorenraad
Karel vertelt dat hij 7 formulieren heeft binnen gekregen en dat het nu al
een moeilijke opdracht dreigt te worden om één gezamenlijk tijdstip te
vinden; We gaan er alsnog mee door en delen opnieuw formulieren uit op de
volgende algemene vergadering en sturen ze nog eens op naar iedereen.
8. Mededelingen
•
•
•
•

Mededelingen vanwege :
Afgevaardigden van de gemeentelijke en provinciale adviesraden:
Cultuur:
Verenigingen:
Andere:
Gemeentebestuur: Burgemeester Albert Beerens ontvangt enkele vragen, graag wil
hij benadrukken dat de Seniorenraad een adviesraad is dat zich uitlaat over het
seniorenbeleid en geen verkeersadviesraad is.
1) Over de verbouwing van GC HtH: “kunnen de koffietafels er nog doorgaan?”
“De zaal blijft beschikbaar, het zijn de bureauruimten die worden vernieuwd.
Ook zullen de werken worden opgeschoven.”
2) In welke intercommunales zetelen vertegenwoordigers van Opwijk?
“De lijst wordt jullie bezorgd.”
3) Waarom is er een bijkomende intercommunale ‘Intradura’ en welk voordeel gaat
dit geven aan de bevolking?
“De samenwerking met andere gemeenten zorgt voor een schaalvergroting van
diensten (betere prijzen) en voor een goede afstemming op elkaars werking
(dezelfde systemen – dus je kan ook naar het containerpark van de andere
gemeenten. We hopen zo ook het sluikstorten tegen te gaan door het
prijsverschil weg te werken.”
4) Klopt het dat de OMA-route volledig door de provincie zou gefinancierd
worden? Zo ja zijn de belemmeringen om hiermee voort te doen?
“Onteigeningen zijn ten laste van de gemeente. Omdat Merchtem nog onzeker is
waar ze de doorgang gaan realiseren, kan Opwijk niet starten met de
voorbereidingen en eventuele onteigeningen. Ook de aansluiting naar
Dendermonde wordt onderzocht.”
5) Er zijn veel bomen omgedaan ter hoogte van Kapenberg en Broevinkbos. Wordt
dit gecompenseerd?
“In principe moet elke boom wie wordt gekaapt vervangen worden.”
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