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Gemeente Zedelgem
Ouderenadviesraad
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 7 december 2016
Om 13.30 uur – Dienstencentrum De Braambeier
AANWEZIG:
Stemgerechtigde leden:
Crevits Edgard (OKRA Zedelgem dorp), Joël Maertens (OKRA Aartrijke), Vyncke Fernande (OKRA Veldegem),
De Coster Rita (S-plus Veldegem), Gevaert Cecile (NEOS Zedelgem), Hanon Anny (S-plus Zedelgem), Tallir Joris
(OKRA Loppem), Eddy De Wispelaere (vervanger Johan Matthys GOSA), Yvonna Maertens (Neos Veldegem),
Roose Godfried (NEOS Aartrijke), Winne Albert (50 Actief Zedelgem)
Waarnemende leden
Devriendt Ann (Voorzitter OCMW), Kurt Ryheul (Algemeen directeur Klaverveld) ), Baesens Noël (Schepen
Ouderenbeleid), Charlotte Vranken (Dst Centr),Allaert Mady (secretaris)
VERONTSCHULDIGD:,
Stemgerechtigde leden: Matthys Johan (GOSA), Devlieghere August (OKRA De Leeuw)
Waarnemende leden:

Agenda:

1.

1. Welkom;
2. Goedkeuring verslag van 26 oktober 2016;
3. WZC Klaverveld;
4. Evaluatie Seniorenfeest;
5. Infosessies 2017;
6. Verjaardagskaartjes 70-jarigen;
7. Samenwerking met de Braambeier voor activiteiten;
8. Vergaderingen 2017;
9. Verslag vertegenwoordigers in :
a) WOAS
b) BIB en gemeenschapscentrum
c) Werkgroep verkeer
d) ARAV
e) Centrumraad
f) Dienstencentrum
10. Varia en rondvraag;

Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
De raad nam kennis van de brief van Actief 50 - Zedelgem
- de voorzitter leest de brief voor van Actief 50 van 30 september 2016
- met ingang van 1 januari 2017 worden alle activiteiten stopgezet en de vereniging ontbonden
- er waren geen kandidaten die de bestuursfuncties wilden over nemen
Albert Winne was vertegenwoordiger in de raad voor Actief 50
Iedereen was akkoord om Albert te laten zetelen in de raad als onafhankelijke vanaf 1 januari 2017.

2.

Goedkeuring van het verslag van 26 oktober 2016.
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd
Het verslag zal overgemaakt worden aan ICT om op de website te plaatsen
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3.

WZC Klaverveld
-

-

-

-

-

4.

de ingerichte kaarting door Neos Zedelgem ten voordele van de vriendenkring is zeer goed
verlopen
rondleiding van OKRA Sint-Laurentius in het WZC
 er waren 130 aanwezigen
 de rondleiding was zeer goed
 het was een informatieve namiddag bestaande uit een rondleiding, wat uitleg en afsluiting
met een kopje koffie
 veel positieve reacties
 mensen zitten met heel veel vragen: horen zeggen is meestal niet de juiste informatie, er zijn
veel vragen rond het financiële
 dit kan ook aangevraagd worden door andere verenigingen
 opmerking: er zou binnen geweest zijn in de assistentiewoningen zonder vooraf toelating te
vragen
antw.: volgens directeur Ryheul is er bij iedereen vooraf toelating gevraagd, dat was toch de
afspraak
 indien er verdere vragen zijn kan er altijd contact opgenomen worden met Jelle
parkeergedrag
 dit blijft nog steeds een groot probleem
 bij grote activiteiten is er nergens parkeermogelijkheid, maar de ondergrondse parking is leeg
 ze staan overal rond geparkeerd aan het WZC waar ze niet mogen en de veiligheidsdiensten
kunnen niet meer door
 voorstel: om bij evenementen op de uitnodiging te plaatsen dat ze kunnen parkeren in de
ondergrondse parking
 die generatie die naar het WZC komt wil echt niet in die ondergrondse parking rijden
bezetting van het WZC
 woonzorgcentrum is VOL
 serviceflatjes : zijn er nog 16 leeg
 15% van die huisjes mogen aan niet 65-plussers toegewezen worden, maar moeten wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen
bouwen huisjes van Oranje in eigen beheer
 dit is volledig onafhankelijk van het WZC
 het is dezelfde architect en de huisjes zullen ook in dezelfde stijl zijn
 de bewoners van Oranje voeren taakjes uit in het WZC
Verkeer Loppemsestraat
 de zebrapaden zijn verlaagd voor rolstoelen
 de voetgangerscirkel is ook in de maak, dank aan de gemeente daarvoor
 bushaltes zijn ook volledig aangepast

Evaluatie seniorenfeest
uitgereikte kaarten: 808
aanwezig op het feest : 716
- zeer goed
- veel variatie
- tijdens het optreden van David Vandyck stond de muziek heel luid
- concept was wel goed, er was veel afwisseling
- zorgen dat er volgend jaar thee is
- een bus voor de vier deelgemeenten is voldoende, er waren 32 mensen mee met de bus

5.

Infosessies 2017 - voorstellen
-

-

Informatieve namiddag
 werken rond het thema valpreventie
 er is daar een toneelstuk over, gespeeld door senioren:
 contact opnemen met LOGO
Digitale week
 Is nu in het najaar: van 20 oktober tot 5 november
 1 of 2 infonamiddagen geven, maar niet meer
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6.

Verjaardagskaartjes 70-jarigen
-

7.

alle kaartjes zijn nu uitgedeeld tot het einde van het jaar
25% is maar komen eten met hun bon, eindcijfers volgen
de bewegingsbonnen worden niet gebruikt
reden dat de leeftijd genomen is van de 70-jarigen is dat de 80-jarigen bezoek krijgen van een
medewerkster van het OCMW
vroeger was er daar een kleine enquête bij, nu niet meer
het is misschien handig om een programmaboekje mee te geven en ook de menu met de kaartjes

Samenwerking met de Braambeier voor activiteiten van de OAR
Er is een overleg geweest met schepen Baesens en de voorzitter Crevits met Anja Bardyn over de
samenwerking van het OCMW bij de activiteiten die doorgaan in de Braambeier van de OAR.
Volgende puntjes werden besproken:
- er waren een paar negatieve puntjes bij infosessies over de digitale week
 problemen dat er de eerste infosessie geen micro aanwezig was
 de draadloze micro was gesloten
 vanaf de pauze kon er dan toch met medewerking van de aanwezigen met een gewone micro
gewerkt worden
- sprekers worden niet verwelkomt voor activiteiten van de Braambeier, de spreker doet dit zelf
 voor de activiteiten van de OAR, zal in de toekomst altijd iemand aanwezig zijn van het
bestuur die dit zal doen
- aanmelding van activiteiten
 bij het binnenkomen hangt er een scherm voor aanmelding van de activiteiten
 er was op hetzelfde moment ook een activiteit van de Braambeier voor hetzelfde doelpubliek
 veel mensen zaten niet in de juiste zaal
 is het mogelijk om de activiteiten op het scherm weer te geven, in welke zaal die door gaan
- het vermijden van activiteiten op dezelfde dag voor hetzelfde publiek
 er zal vanaf 2017 een document opgemaakt worden waar de grote activiteiten in vermeld
staan
 iedere dienst moet daar proberen rekening mee te houden en eerst kijken voor iets vast te
leggen als er niets doorgaat voor hetzelfde publiek
- huren van de zaaltjes in de Braambeier door verenigingen
 de zaaltjes kunnen zeker gehuurd worden door verenigingen
 ook de computerklas kan je huren
 maar je activiteit mag niet gelijklopend zijn met de gegeven activiteiten of lessen van de
Braambeier
 indien je een zaal wenst te huren voor een activiteit en de organisatie is in samenwerking met
de Braambeier dan krijg je de zaal gratis
 bv. aanvraag voor het geven van bloemschikken door een vereniging was zeker geen
probleem, maar de zaal was wel niet vrij
 indien je de keuken wenst te gebruiken kan dit ook, mits het naleven van de afspraken
- is het mogelijk om overal WIFI te voorzien in de Braambeier, dat is geen overbodige luxe meer

8.

Vergaderingen 2017
Alle vergaderingen zowel bureau als raad gaan door in de Braambeier
BUREAU

uur

RAAD

uur

woensdag 25 januari 2017

(9u30 )

woensdag 15 februari 2017

(13u30)

woensdag 29 maart 2017

(9u30 )

woensdag 12 april 2017

(13u30)

woensdag 31 mei 2017

(9u30 )

woensdag 14 juni 2017

(13u30)

woensdag 6 september 2017

(9u30 )

woensdag 20 september 2017

(13u30)

woensdag 11 oktober 2017

(9u30 )

woensdag 25 oktober 2017

(13u30)

woensdag 15 november 2017
Studiedag
mei of juni 2017

(9u30 )

woensdag 6 december 2017
Seniorenfeest
donderdag 23 nov 2017

(13u30)
13u30
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9. Terugkoppeling vanuit de commissies en de andere adviesraden
a) WOAS (terugkoppeling door Rita De Coster)
Er is nog geen vergadering geweest
b) Beheersorgaan bibliotheek en gemeenschapscentrum (terugkoppeling door Annie Hanon)
Maandag is er vergadering
c) Verkeerscommissie (terugkoppeling van Joël Maertens)
Maandag is er vergadering
d) ARAV (terugkoppeling van Albert Winne)
Er is nog geen vergadering geweest
e) Centrumraad (Charlotte Vranken)
- er zijn nieuwe voorstellen gedaan om anders te werken
- er zal niet meer tweemaandelijks gewerkt worden voor de activiteiten
- er zal een jaarprogramma opgemaakt worden per week
 elke maand zal rond een thema gewerkt worden
 bv. week van wereldkankerdag
- nieuw: er is een kalender waar alle activiteiten zullen in staan om zo overlappingen te
voorkomen
- dansnamiddagen: nog 2 per jaar per centrum
 er zal koffie en taart aangeboden worden
 er zal iets extra gegeven worden
 er zullen twee artiesten gevraagd worden in plaats van één
f)

Dienstencentrum (Charlotte Vranken)
Sylvia, de vroege centrumleidster werk niet meer voor het OCMW
Vanaf 15 december start Hannah Lahousse als nieuwe centrumleidster

10. Varia en rondvraag
 Kerkhof Veldegem (OKRA Veldegem)
- de wegels op het kerkhof van Veldegem zijn zeer mooi maar niet om te gebruiken
- na meermaals vragen om deze gebruiksvriendelijk te maken, zijn ze juist voor Allerheiligen
opnieuw aangelegd
- resultaat: ze zijn nu nog veel slechter dan voordien
de wegels bestonden uit kleine keitjes waar je niet met een rolstoel op kon en ook personen met
krukken kunnen er niet op
de wegels zijn juist voor Allerheiligen opnieuw aangelegd met een nog slechter soort keitjes
Antwoord van de technische dienst
- het materiaal dat gebruikt is voor de wegels te Veldegem zijn rode keitjes om kleur te geven
omdat niet alles zou zwart zijn
- er zijn nieuwe besteld geweest om alles in orde te krijgen voor Allerheiligen, maar er was niet
veel verschil in
- de wegels verharden is er niet mogelijk omdat er daar kelders zijn die moeten open kunnen
- er zal bekeken worden wat kan gedaan worden: wat er bestaat in rode kleur
- er zal eerst één wegel aangelegd worden om het resultaat te zien
 Zitbanken te Loppem (Okra Loppem)
- er is vraag gekomen van de senioren van Loppem om zitbanken te plaatsen
- een paar jaar geleden hebben we gevraagd aan iedere vereniging om een lijstje te bezorgen waar
ze zitbanken wensten, normaal zijn al die zitbanken dan geplaatst geweest
- er zal gevraagd worden aan het bestuur van OKRA Loppem om ons de plaatsen te laten weten
waar ze banken wensen
 Studiedag Boeverbos (Rita De Coster)
- op 14 november is er een studiedag geweest in het Boeverbos voor de West-Vlaamse
adviesraden van senioren
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-

deze studiedag ging voornamelijk over de promotie van de thuiszorg en de dienstencentra:
 Vlaams welzijn- en zorgbeleid voor ouderen
 speerpunten van een toekomstig Vlaams ouderenbeleid
 hoe zien de ouderen het toekomstige ouderenbeleid
 Godfried Roose (Neos Aartrijke)
- wil toch nog eens vragen om in de grote feestzaal een groot projectiedoek en een vaste beamer
te voorzien, er is zeker nood aan
De voorzitter bedankt iedereen die aanwezig was op de vergadering
Voor verslag: Mady Allaert
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