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VERSLAG VERGADERING SENIORENRAAD
Maandag 5 mei 2014
Uur : 10.00
Plaats : lokaal dienstencentrum Zonneheem
Aanwezig :

Verontschuldigd :

Werner Cherlet, Patrick De Clercq, Franqui De Lille,
Freddy Depuydt, Vera Dewaele, Roger Ginneberge, Rita
Gyssels, Rita Haegeman,
Mady Heirman, Lilianne
Hermie, Willy Lesage, Carlos Lippens, William Martens,
Omer Mussche, Ludo Raeijmaekers, Carlo Roegies
(secretaris), Eduard Soetaert, Daniel Thienpont, Monique
Tollenaere, Jan Vandenberghe (voorzitter), Huguette
Van Den Fonteyne, Etienne Van De Walle, Wilfried Van
Hecke, Joël Van Vooren, Isabelle Versluys,
Ferdie Boelens, Adriaan Dierickx, Jozef Janssens,
Willy Lehoucq, Lucien Maenhout, Germaine Van
De Bruaene, Wilfried Van Durme, Freddy Van
Weymeersch, Marnix Willems

1. Verslag vergadering 3 februari 2014 - goedkeuring
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Verslag van de penningmeester
De voorzitter meldt dat seniorenraad momenteel financiële middelen heeft
ten bedrage van € 2.434,00. 2.000 euro is op een spaarrekening gezet. Dit
bedrag kan gebruikt worden voor opleiding en vorming voor senioren in het
algemeen en de leden van seniorenraad in het bijzonder
434 euro staat op een zichtrekening. Dit bedrag wordt gebruikt voor
algemene werkingskosten.

3. Sociaal woonbeleid in Eeklo
De heer Freddy Depuydt, Eerste Schepen, geeft een boeiende en
verhelderend uiteenzetting over het sociaal woonbeleid in Eeklo. Een
samenvatting van deze uiteenzetting vindt u in bijlage.
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4. Varia
De heer Ludo Raeijmaeckers meldt dat de adviesraad voor personen met
een handicap in dialoog is met de gemeenteraadscommissie over de
toegankelijkheid (van gebouwen, openbare ruimten, …). Ook de staat van
de voetpaden is ter sprake gekomen.
Vraag naar seniorenraad en het Meldpunt Veiliger & Proper Eeklo is als er
terug wijkwandelingen kunnen georganiseerd worden. Op die manier kan
er een geactualiseerde inventaris van knelpunten worden opgemaakt.
Woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth (wekelijkse wandeling met bewoners
naar de markt) wil meewerken. Ook de adviesraad voor personen met een
handicap wil daar actief aan meewerken.
De secretaris zegt dat hij dit zal overleggen met Miranda en bekijken wat er
praktisch kan georganiseerd worden (rekening houdende met de beperkte
personeelsbezetting in het dienstencentrum). Wijkwandelingen kunnen ten
vroegste doorgaan vanaf september 2014.
Vanuit de adviesraad voor personen met een handicap wordt de vraag
gesteld opnieuw extra aandacht te besteden aan valpreventie voor
ouderen. De voorzitter suggereert om tijdens de seniorenweek (november
2014) – vanuit de seniorenraad – een actie rond valpreventie te
organiseren. De secretaris bekijkt de praktische organisatie ervan.
In verband met de werkgroep Levenseindezorg meldt de heer Ludo
Raeijmaeckers dat er aangepaste flyers zullen verspreid worden. In
Zonneheem zou er een zitdag georganiseerd worden. De brochure
“Palliatieve zorg” wordt nu on-line aangeboden op de website van de stad
Eeklo. In de bibliotheek, het sociaal huis en het wijkcentrum De Kring kan
deze brochure – op vraag – worden uitgeprint. Dit kan ook gebeuren in
Zonneheem.
De werkgroep Levenseindezorg zal terug een cursus “palliatieve
vrijwilligers” inrichten. De financiële middelen voor deze cursus komen van
de adviesraad voor personen met een handicap.
In het kader van de realisatie van het nieuwe streekziekenhuis is het
belangrijk dat de vraag/eis naar een volwaardige palliatieve eenheid terug
op de agenda wordt gezet.
De heer Daniel Thienpont vraagt om op één van de volgende
vergaderingen van seniorenraad een informatieronde over de
stadspromenade en de doortocht op de agenda te zetten. Aansluitend kan
seniorenraad dan zijn voorstellen, opmerkingen, bedenkingen, standpunten
formuleren en overmaken aan het stadsbestuur.
De voorzitter informeert als seniorenraad wil participeren aan de viering
775 jaar Eeklo. De heer Carlos Lippens wil een fietstocht door Eeklo
organiseren voor alle eeklose ouderen. De voorzitter zegt tevens dat alle
activiteiten die tijdens het jaar 2015 georganiseerd worden in het kader van
775 jaar Eeklo kunnen worden gesteld.
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De voorzitter stelt dat de participatie van senioren aan de verkiezingen van
25 mei ek. heel belangrijk is. Senioren moeten hun stem laten horen en
effectief hun stem uitbrengen. De seniorenorganisaties en politieke partijen
moeten dit stimuleren.
De voorzitter drukt zijn bekommernis uit rond de afwezigheid van een
vertegenwoordiging van de verschillende rusthuizen in de seniorenraad.
Daarom heeft de voorzitter het initiatief genomen de directies van de
rusthuizen rond tafel te brengen om te bekijken waar gemeenschappelijke
raakpunten zijn (zie brief in bijlage).
Zomer in Zonneheem gaat door op 12 – 13 & 14 augustus 2014 in een
grote paviljoentent voor het gebouw Zonneheem. De centrumraad is
momenteel bezig met het programma op te stellen. Seniorenraad krijgt
tijdig de nodige informatie rond de verschillende activiteiten tijdens “Zomer
in Zonneheem”.
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