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. 8 januari 2018
Aanwezig:

De Block Godelieve - De Brandt Ludovicus - De Hertogh Frans - De Pauw Herman -De Pauw Louis - De Plecker Eddy - De Smet Etienne - De Vis Rachelle - - Engels
Damiaan - Heyvaert Angele - Heyvaert Robert - Köpke Wolfgang (Jean) Palstermans Jeanne- Schepens François - Spinnoy Gemma - Van Mol Willy Vandervorst Elise - Vercauteren Freddy - Vereertbrugghen Lydia - Wouters
Freddy, leden van de Seniorenraad

De Smedt Patrick, voorzitter OCMW/Schepen Welzijn ,
Lauwers Karen, Lokaal bestuur

Verontschuldigd:
Abbeloos Karel - De Mol Emiel - Goubert Christiane - Meskens Yvonne - - Van
Hemelrijck Livinus - Vandersmissen Fidele - Verberckmoes Yvonne - Wijns Ilse

Beerens Albert, Burgemeester/Schepen Senioren

Verslaggeving:
Karen Lauwers – Deskundige Lokaal Sociaal Beleid
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1. Goedkeuring verslag 18 december 2017
Het verslag wordt goedgekeurd, de titel wordt aangepast.
2. Jaaroverzicht 2017 – 2018
Robert geeft naar goede gewoonte zijn toespraak. Hij blikt terug naar 2017 en
benoemde onderstaande zaken:
1. Apothekers van wacht en het gratis nummer;
2. Pauzeknop tem eind april: we hebben even onze tijd genomen voor te herbronnen;
3. Voorbereiding van de Sporteldag;
4. Visietekst seniorenraad: de belangrijkste punten voor een leeftijdsvriendelijke
gemeente gaan we neerschrijven in een visietekst voor de nieuwe legislatuur;
5. Ik zie u zitten: we beslisten om deel te nemen met de Sporteldag en het
dementiecabaret;
6. Onze toekomstaccenten werden bepaald;
a. Darmkanker;
b. Voorafgaande zorgplanning;
c. Dementie ;
d. Vervoer;
7. Toegankelijkheidsprobleem van het station, helaas is hier weinig verandering in te
krijgen;
8. Tijdstip van onze vergaderingen blijft 17u tot het einde van legislatuur;
9. Toelichting opstart buurtzorg;
10. Rolstoelvriendelijke wandeling: samen met dienst toerisme en zorgbedrijf
Opcura/rusthuis ocmw stippelde we een wandeling uit in het centrum en noteerden
we de knelpunten Toelichting Kristien Callaert vd dienst burgerzaken ivm
voorafgaande zorgplanning;
11. De dienst welzijn van de provincie verdwijnt en de medewerkster Annemie verhuist
naar de Vlaamse overheid.
We kijken ook vooruit in 2018
1. Zorgvereniging Opcura zal worden voorgesteld op onze algemene vergadering van
maandag 19 februari 2018 door de voorzitter van het OCMW en de directeur Geert
Geeroms.
2. We wensen ons memorandum in april 2018 voor te stellen aan alle politieke partijen.
3. Op maandag 10 september is het de 9e editie van de Sporteldag.
4. Op dinsdag 18 september is er het dementiecabaret van Karel Declercq in De
Schuur, een samenwerking met Buurtzorg Den Hopstaak!
3. Kasverslag
Opmerkelijk is dat de bank ons ongeveer 53 euro kosten aanrekent voor de
verrichtingen van onze rekening.
Op 1 januari 2013 stond er ongeveer 1000 euro op, in 5 jaar tijd hebben we dus 500
euro gespaard..
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4. Stand van zaken memorandum
Pierre deelt mee dat er 25 vragenlijsten zijn binnengebracht, waarvan 17 van
eenzelfde vereniging. Hij doet nogmaals een oproep aan alle leden en voornamelijk aan
het bestuur van de seniorenbonden om zoveel mogelijk vragenlijsten te laten invullen
en terug te bezorgen (aan Karen in het sociaal huis De Wegwijzer). Er wordt een
ultieme deadline gesteld, met name 19 februari 2018. Want er zijn meer ingevulde
vragenlijsten nodig om een ‘representatief’ memorandum te kunnen schrijven.
Extra exemplaren kan je opvragen bij Karen in het sociaal huis De Wegwijzer.

5. Varia
5.1.

5.2.

Huisartsenpost in Merchtem in Maurice Sacréstraat
- Deze post is bedoeld om de spoeddiensten van het ziekenhuis te
ontlasten. We hoorden al enkele situaties waarbij de huisartsen
verklaarden dat ze niet tot in Opwijk kunnen komen omdat het te ver is.
- Daarnaast vraagt de seniorenraad aan de gemeente of ze een brief
kunnen schrijven. met de vraag voor een duidelijke plaatsaanduiding
(bord) van de huisartsenpost in Merchtem. “je rijdt er snel voorbij”.
- Tot slot stelt de seniorenraad voor om extra te publiceren over deze
wachtpost en met een plannetje en foto van het gebouw erbij.
Mededelingen verenigingen/OCMW/gemeente
- Willy Van Mol deelt mee dat er op de milieuraad de vraag is gesteld om
borden te plaatsen met de namen van de beek bij belangrijke
verkeerspunten.
o Vl@s: kennismaking in De Waag van Vl@s. Wie zijn we, hoe werken
we, wat zijn onze activiteiten en daarna volgt een receptie.
Volgende week 19/01/2018 om 14 uur.

Op 5 februari is het agendacommissie om 9.30 uur in het groene zaaltje.
Op 19 februari is het algemene vergadering om 17 uur in GAC II, de trouwzaal.

