Verslag Vergadering Seniorenraad van maandag 12/01/2015
Uur: 9u30

Plaats: lokaal dienstencentrum Zonneheem

Aanwezig: Boelens Ferdie, Cherlet Werner, De Clercq Patrick, Depuydt Freddy, Dewaele Vera, Dierickx Adriaan,
Ginneberge Roger, Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Hermie Liliane, Janssens Jozef, Lehoucq Willy,
Lesage Willy, Lippens Carlos, Maenhout Lucien, Martens Wiliam, Mussche Omer, Raeijmaekers Ludo, Soetaert
Eduard, Van De Bruaene Germaine, Van De Walle Etienne, Van Den Fonteyne Huguette, Van Vooren Joël,
Vandenberghe Jan (Voorzitter), Versluys Isabelle, De Munter Nicole, Verhasselt Hedwige
Verontschuldigd: De Lille Franqui, Desmet Stan, Roegies Carlo, Thienpont Daniel, Rombaut Joris, Ruebens
Katrijn, Van Durme Wilfried, Van Hecke Wilfried, Van Weymeersch Freddy, Willems Marnix

Voorafgaandelijke nieuwjaarswens vanwege de voorzitter.
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (3 november 2014): geen bemerkingen.
In de marge van deze bespreking ontstond er een discussie over de tijdelijke sluiting van het restaurant van het
Zonneheem in de zomer en eind december, nochtans zonder zinnige conclusie.
Omdat sinds het ontslag van centrumleider Carlo Roegis als secretaris van de Seniorenraad de Adviesraad
zonder verslaggever zit, werd de vraag gesteld aan raadslid Jozef Janssens (afgevaardigde Neos) die aanvaardde
voor deze vergadering als verslaggever te willen fungeren.
2. Financiële toestand
Enige uitgave, een bloementuil ter waarde van 25€.
Het werkingskrediet wordt door de Stad verhoogd met 125€ voor de viering van honderdjarigen.
3. Evaluatie van de activiteiten
3.1. Valpreventie: zeer goede brochure
3.2. Groepsaankoop groene stroom: 30 aanwezigen op de bijeenkomst
4. Verslag Welzijnsraad
Activeringsprogramma opgezet door het OCMW. De voorzitter van het OCMW zal uitgenodigd worden om op
een volgende bijeenkomst van de Seniorenraad tekst en uitleg te komen geven.
- De verkeerssituatie kwam eveneens aan bod. De doortocht in Eeklo is blijkbaar niet het enige probleem. Ook
wat betreft de ‘Ring’ zijn er nog altijd meer vragen dan antwoorden. Aandacht wordt gevraagd voor de
gehandicapten, inzonderheid de visueel gehandicapten.
- Er zou een ‘ap’ ontwikkeld zijn of worden (?) voor de aanduiding van de openbare toiletten.
- Stimuleren en/of reactiveren van het initiatief en activiteiten ‘Meldpunt Veilig & Proper Eeklo’ en de inherent
hiermee verbonden ‘antennes’. Hierbij verwijzen wij naar het ‘Werkingsverslag 2013.
- De einde-levenszorg. Voorlichting is een blijvende zorg.
- Eeklo ‘dementievriendelijk’. Wij kijken uit naar de resultaten van de enquête.
- Aandacht voor de integratie van psychiatrische patiënten o.m. door het helpen uitvoeren van allerlei karweien.
De voorzitter wijst op de complexiteit van de vragen en noden, maar herinnert er tevens aan dat heel wordt
ondernomen door instellingen als het OCMW én ons lokaal dienstencentrum. Misschien moet de communicatie
hieromtrent beter verzorgd worden.
5. Prijs Cultuurverdienste 2014.
De voorzitter is ten zeerste verheugd met de uitreiking van deze prijs aan de kandidaat van de Seniorenraad, dhr
Freddy Pille, stadsarchivaris en hoofdredacteur van het heemkundig tijdschrift ‘De Eeklose Dobbelgebakkene’.
6. Contact met de Eeklose Rusthuizen
- Prijs voor dhr Joris Rombaut (St-Elisabeth) voor zijn inspanningen voor jong-dementerenden.
- Uit statistisch onderzoek zou blijken dat de gemiddelde (over-) levingsduur in het rusthuis 18 maanden zou
bedragen.
- Welke rol kan de Centrumraad vervullen?
7. De Burgemeester verwacht een advies van de Seniorenraad betreffende volgende punten:
7.1. Hoe kijken de Senioren naar het jubileumjaar 2015 (775 jaar Eeklo).
De voorzitter kondigt een culturele fietstocht aan op dinsdag 16 juni?

8.

7.2. Vereenzaming en armoedeproblematiek bij de senioren. Hoe kan het D.C.Zonneheem hier aanvullend op
inspelen?
Met zijn 200 dagelijkse ‘passanten’ bij allerlei activiteiten en initiatieven vervult het Zonneheem een
onvervangbare rol. Nochtans stelt er zich een probleem. Sinds het overhevelen van het informatieblaadje
van het Zonneheem naar de katern “Eeklo Senioren” in het Eikenblad zou het aantal deelnemers dalend
zijn. Uit de hierop volgende discussie blijkt een oplossing niet voor de hand te liggen. Misschien moeten
wij ook wijzen op de verantwoordelijkheid van onze senioren om zich degelijk te informeren en het
Eikenblad dat bij iedere Eeklonaar wordt bedeeld, grondiger te lezen.
7.3. Het Repair Café blijkt een groot succes te zijn. Maar de vraag overtreft waarschijnlijk het aanbod. Vraag
naar meer vrijwilligers.
7.4. Mobiliteit
Allerlei problemen worden gesignaleerd die te maken hebben met een gebrek aan hoffelijkheid,
toenemende agressie, gebrekkige thuisopvoeding, onvoldoende tewerkstelling …
Opnieuw wordt gekeken naar de mogelijkheden van het OCMW. Ook hier weten wij te weinig over.
7.5. Toestand huisvesting van de senioren.
- met een 9% aan sociale woningen op het totale patrimonium neemt Eeklo een gunstige positie in.
Niettegenstaande worden voor de nabije toekomst nog een aantal nieuwe woningen voorzien, aldus de
Schepen Freddy Depuydt. Maar ook de kwaliteit is van belang. Men is daar ernstig mee bezig maar een
aantal in het oog springende voorbeelden, hoek Guido Gezellestraat-Lekestraat geven een belabberende
indruk en werpen een negatieve schaduw op de omgeving.
- Serviceresidentie Stassano. Een privé-initiatief in samenwerking voor het zorgaanbod met de naburige
C.M. Wellicht zeer fraai maar enkel weggelegd voor senioren met een meer dan behoorlijk pensioen.
Sommigen stellen zich hieromtrent vragen maar anderen wijzen op de nood aan een gevarieerd aanbod,
meer diversiteit. Het is niet onbelangrijk, zeker in een tijd van krapte aan publieke financiële
mogelijkheiden, dat het privé-initiatief zijn steentje bijdraagt. Door enkel te focussen op de minder
welstellenden of behoeftigen verzwakt men de uitstraling van de lokale gemeenschap. Een evenwichtige
sociale mix is van groot belang.
- En wat met de H.Hartsite. Volgens schepen Depuydt een niet eenvoudige zaak. De onderzoeksfase is
nog volop aan gang. De sociale en urbanisatievereisten zijn zeer complex.
- Een grote aanvraag naar huursubsidies (een 400tal).
Mevr. Nicole De Munter, afgevaardigde van het OCMW, mailde volgende info door:
Vanaf 2015 schrapt het OCMW van Eeklo de huursubsidies.
Maar het Vlaamse Gewest daarentegen kent wel nog huursubsidies toe, nl. voor (a) personen die
verhuizen van een niet conforme naar een wel conforme woning en (b) voor personen die langdurig op een
wachtlijst staan. Sedert 2007 werden aldus 76 huursubsidies toegekend.
7.6. Andere knelpunten
- lnschakelen van vrijwilligers. Een pertinente vraag, zeker vandaag.
- Gemeentelijke informatie. Zeer omvattend. Men heeft gekozen voor een meer gecentraliseerde
informatie via het Eikenblad. Voordeel, meer geüniformiseerd en voor iedere inwoner beschikbaar.
Anderzijds kan men via de website van het L.D.Zonneheem ook heel veel informatie bereiken.
Een bijkomende vraag naar de mogelijkheid van een maandelijkse editie i.p.v. de huidige 6-wekelijkse
Men is zich bewust van de financiële repercussie. Of zijn er nog andere mogelijkheden, bv in
samenwerking met het Centruminformatieblad (abonnement) waarvan men beweert dat het zelfbedruipend
was
Data van de komende bijeenkomsten van de Seniorenraad in 2015.
Telkens op maandag om 9u30.
13 april – 06 juli – 05 oktober – 07 december

Vervolgens werden de aanwezigen ter gelegenheid van het nieuwe jaar uitgenodigd op een drink in de Cafetaria en
een sobere, maar smakelijke maaltijd in het restaurant.
Verslaggever, Jozef Janssens

