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1. Seniorenbeleid van de stad Eeklo
De voorzitter verwelkomt de heer burgemeester hartelijk op deze
vergadering van de seniorenraad. Het feit dat bijna alle leden aanwezig
zijn, duidt op het belang van deze samenkomst.
De samenkomst met de heer burgemeester kan op geen beter moment
vallen dan tijdens de seniorenweek 2013, die momenteel plaatsvindt. Het
thema van deze seniorenweek is “leeftijdsvriendelijke gemeente”.
De voorzitter benadrukt dat hij voorstander is van een goede communicatie
tussen het stadsbestuur en de seniorenraad. Stad zal advies vragen aan
de seniorenraad in die materies die betrekking hebben op ouderen.
Seniorenraad zal advies geven rond thema’s waarin zij bevoegd is.
In het vooruitzicht van de week van de smaak hoopt de voorzitter dat wij
van de burgemeester nu een “smakelijk” inzicht krijgen in het
seniorenbeleid van onze stad.
De heer burgemeester dankt de voorzitter voor de inleiding en zegt heel
tevreden te zijn met de uitnodiging van de seniorenraad om een
uiteenzetting te geven over het seniorenbeleid in Eeklo.
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In 2050 zal het aantal 55-plussers verdubbelen. Dat betekent dat Eeklo in
de toekomst met zijn seniorenbeleid voor belangrijke uitdagingen staat.

Wonen
Het behoefdeelonderzoek naar ouderen van professor Verté heeft
aangetoond dat 93% van alle senioren zo lang mogelijk thuis wil blijven
wonen. Dit betekent dat er zal moeten ingezet worden op het realiseren
van aangepaste woningen, verdere uitbouw van de thuiszorgdiensten en
financiële tussenkomsten.
De Meetjeslandse Bouwmaatschappij zal op korte termijn bouwprojecten
realiseren in de Koning Albertstraat (15 huurappartementen – realisatie
eind 2014) en op Blommekens (15 huurappartementen – realisatie eind
2014). Het stadsbestuur zal er bij MBV op aandringen verder te investeren
in aangepaste woningen voor ouderen.
Twee privéprojecten staan momenteel op stapel: op de site van de
vroegere jeugddienst (Jan Frans Willemsplein) worden seniorenflats
gebouwd en langs de spoorweg (Kerkstraat) worden 60 flats gebouwd.
De residentiële woonzorg wordt aangemoedigd om initiatieven te nemen.
Avondzegen werkt aan een uitbreidingsplan (flats en kamers), die het
aanbod zal verhogen. Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth zal 3 entiteiten
woonzorgflats bouwen en zullen hun aantal wooneenheden gevoelig
verhogen.
In overleg met het OCMW moeten de thuiszorgdiensten verder permanent
uitgebouwd worden.

Mobiliteit
Een essentieel onderdeel voor de toekomst van onze stad is de aanleg van
de ring. Dat is een dossier dat reeds dateert van 1970 en ik hoop dat de
ring er ligt in 2017.
De ring is ook noodzakelijk voor de ontsluiting van
 3 aan te leggen industrieterreinen: Balgerhoeke (momenteel loopt
nog een procedure bij de Raad van State), Nieuwendorp en
Kunstdal (15 hectare voor inplanting van lokale industrie)
 Nieuw ziekenhuis AZ Alma (550 bedden, ongeveer 1300
personeelsleden, 110 artsen/specialisten)
 College O.L. Vrouw Ten Doorn – wordt een nieuwe scholencampus,
bestaande gebouwen worden gerenoveerd met aandacht voor de
realisatie van een park. Tevens komen er ook nieuwe gebouwen
(laagbouw).
 2 nieuw aan te leggen wijken, namelijk in de Gulden Sporenstraat
(300 eco-woningen) en op de Dullaert (Bostoen – 50 flats)
Eens de ring gerealiseerd is, kan de doortocht aangepakt worden.
Daarvoor zijn reeds 2 studiebureaus aangesteld. Hun opdracht is de
doortocht om te vormen tot een stadspromenade. Dit dient te gebeuren in
samenspraak met plaatselijke actoren. Zo is seniorenraad ook reeds
gecontacteerd rond dit dossier.
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Toegankelijkheid
Openbare gebouwen, horeca en winkels moeten qua toegankelijkheid
voldoen aan het nieuwe decreet ter zake.
Het stadshuis krijgt een grondige renovatie, waarbij een lift zal
geïnstalleerd worden.

Zonneheem
1/3de van de bezoekers in Zonneheem komen van buiten Eeklo. In verband
met de werking zal moeten nagedacht worden over de nieuwe uitdagingen
die het woonzorgdecreet met zich meebrengt. Ook zal er moeten bekeken
worden als de werking van Zonneheem zich kan vinden in de kerntaken die
het stadsbestuur zich stelt.

Participatie
Het stadsbestuur wil een beleid uitstippelen dat horizontaal werkt en met
verschillende leeftijdsgroepen. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen overwogen
worden dat de Herbakker en de sportdienst activiteiten organiseren voor
senioren.

Advies
De stad zal in de toekomst meer aandacht besteden aan de verschillende
adviesraden. De stad zal ook uitdrukkelijker advies vragen. Anderzijds kan
de seniorenraad – op eigen initiatief – adviezen uitbrengen.
Bij het verstrekken van een advies is het belangrijk dat de juiste info in de
juiste context wordt geplaatst.
Bij bepaalde thema’s kan het zinvol zijn een samenkomst te beleggen met
andere beleidsmakers (schepencollege, OCMW, andere adviesraden)

De voorzitter dankt de heer burgemeester voor zijn uiteenzetting en nodigt
de leden uit tot het stellen van informatieve vragen.
Vraag 1:
Geen vraag, maar een mededeling: de poetsdienst van het OCMW zal
vanaf 01/01/2014 enkel nog 65-plussers helpen.
Vraag 2:
Eeklo kent vele actieve verenigingen die zorgen voor een sociale dynamiek
in de stad. Eén van de problemen waar zij mee geconfronteerd worden is
een gebrek aan accommodatie.
Waarom heeft het stadsbestuur de subsidies aan seniorenorganisaties
afgeschaft?
Burgemeester: in het kader van de besparingen heeft het
schepencollege beslist om facultatieve uitgaven
(waaronder subsidies aan seniorenbonden) niet
meer te voorzien in de meerjarenplanning
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Vraag 3:
Vanuit Balgerhoeke kwam de vraag een informatievergadering te houden
in de wijk omdat daar toch wel veel onduidelijkheden de kop op steken:
 Nieuwe of oude verbrandingsoven?
 Sluis voor detectie radioactief afval?
 Industrieterrein noordelijk of zuidelijk ontsluiten?
 Tunnel onder expresweg?
 Verbreding Schipdonkkanaal?
 Fietspad Eeklo – Balgerhoeke?
 Windmolens – hinder
Burgemeester: probleem bij de ontsluiting van het industrieterrein
in Balgerhoeke ligt bij één landbouwer die vreest
dat hij met zijn koeien de wei niet meer kan
bereiken. Dit betekent dat momenteel 1 persoon
het
dossier
industrieterrein
Balgerhoeke
tegenhoudt en op die manier er ook voor zorgt dat
de
noodzakelijke
tewerkstelling
niet
kan
gerealiseerd worden.
Een wijkvergadering in Balgerhoeke moet op korte
termijn georganiseerd worden.
1ste Schepen: de sluis voor detectie radioactief afval is een
verplichting die Vlaanderen ons oplegt. Het is niet
de bedoeling dat de eeklose verbrandingsoven
medisch afval gaat verbranden. Alleen moet nu het
kleinste stukje afval dat een onbeduidende hoeveel
radioactief afval bevat (vb. digitale wekker)
gesorteerd worden en apart verwerkt worden.
De vergunning voor de verbrandingsoven verloopt
in 2016. Komt er nog een nieuwe vergunning? Dat
is een vraagteken, gezien de overcapaciteit in
Europa. Tegen 2019 wil men de bestaande
installatie vernieuwen door een nieuwe oven te
bouwen op het bestaand terrein.
Vraag 4:
Slechte staat van wegen, voetpaden & fietspaden
Burgemeester: in de meerjarenplanning 2014-2019 is voorzien dat
de Kaaistraat en de Patersstraat worden
aangepakt. Ook zal het fietspad in het Oostveld
(Sportlaan tot Lembeke) worden heraangelegd.
Tevens is het nodig dat de nutsmaatschappijen
beter in het oog worden gehouden als zij werken
uitvoeren op ons grondgebied. Om die reden is nu
een vacature lopende voor de aanstelling van een
werkcontroleur.
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2. Verslag vergadering 3 september 2013 - goedkeuring
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester
Seniorenraad Eeklo heeft momenteel € 2.076,22 op de bankrekening
staan en €25,56 als kasgeld.
De werkingstoelage (€ 400,00) voor 2013 is gestort. De heer
burgemeester meldt dat vanaf 2014 deze werkingstoelage niet meer cash
wordt uitbetaald, maar ter beschikking wordt gehouden. Het is aan de
seniorenraad om voorstellen te formuleren naar het schepencollege toe
hoe die € 400,00 zal besteed worden.
Ludo Raeijmaeckers vindt dit een censuurmaatregel. Het beknopt de
autonomie van de seniorenraad. Seniorenraad moet kunnen werken
volgens zijn goedgekeurde statuten (daarin is nog een jaarlijkse
werkingstoelage voorzien). De vergadering beslist een advies uit te
brengen rond de subsidies voor de seniorenorganisaties en de
werkingstoelage voor de seniorenraad.

4. Nationale ouderenraad / provinciale ontmoetingsdag - informatie
De voorzitter beslist dit punt te verschuiven naar een latere samenkomst
wegens het ver gevorderde uur. Ludo Raeijmaeckers kan zich daar niet in
vinden om volgende redenen:
 Verschillende leden van de seniorenraad hebben als
geïnteresseerden deze samenkomsten op nationaal en provinciaal
vlak bijgewoond
 Door de verdaging zal belangrijke informatie verloren gaan

5. Varia
De afgevaardigde van seniorenraad in de milieuraad is Werner Cherlet.
In de adviesraad “Verkeer & mobiliteit” heeft de seniorenraad geen
afgevaardigde. Dit is niet voorzien de statuten.
Ludo Raeijmaeckers blijft een voorstander om als afgevaardigde van de
seniorenraad te zetelen in de jeugdraad. Hij vindt een samenwerking
jongeren en ouderen heel belangrijk, zeker naar het “Meldpunt Proper &
Veiliger Eeklo” toe. Er wordt bij de jeugdraad na gevraagd als deze
mogelijkheid bestaat.
Op bovenstaande vraag hebben wij van Tijs Blomme, jeugsconsulent, het
volgende antwoord ontvangen:
“In de huidige statuten is dit niet voorzien dat er vertegenwoordigers van
andere adviesraden in de jeugdraad zetelen.
We zijn wel momenteel bezig met de aanpassing van de statuten. Indien
het opportuun lijkt, trachten we dit ook mee op te nemen.
Ik neem het alvast mee in de besprekingen!”
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Het is ook zinvol het Meldpunt nog eens voor te stellen op een
vergadering van de seniorenraad.
Schepen Depuydt zal op één van de volgende samenkomsten van
seniorenraad de woonproblematiek in onze stad toelichten.
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