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VeRsmc sENroRENRneo 5 oKToBER

z0ts

AanweziR: Boelens Ferdie, Cherlet Werner, De Clercq Patrick, Depuydt Freddy, Dewaele Vera, Dierickx
Adriaan, Ginneberge Roger, Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Lehoucq Willy, Lesage Willy, Lippens
Carlos, Maenhout Lucien, Martens William, Raeijmaekers Ludo, Van De Bruane Germaine, Vandenberghe Jan
(voorzitter), Van De Walle Etienne, Van Vooren Anita, Van Vooren Joë1, Willems Marnix, D'huyvetters Barbara
(verslag)

Verontschuldied De Munter Nicole, De Smet Stan, Hermie Lilianne, Thienpont Daniel, Van Weymeersche
Freddy, Ruebens Katr¡jn, Verhasselt Hedwige, Van den Fonteyne Huguette
Niet aanwezig: Janssens Jozef, Mussche Omer, Roegies Carlo, Rombaut Joris

t.

Verwelkoming: de voorzitter heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder beide aanwezige
schepenen (schepen Depuydt en schepen De Waele).

2.

Toelichting Bernadette Vandercammen (N9): #EEKLOHELPT is een burgerinitiatief dat vluchtelingen
in hun moeilijke situatie wil helpen. Helpen kan op 3 manieren:

o
o

lnzamelactie mannenkledij: kledij binnen te brengen bij Kringwinkel Eeklo op 8 en L0 oktober
Fondsenwervingsactie: #EEKLOHELPT wenst fondsen te verzamelen voor het Rode Kruis dienst
Tracing: rekeningnummer geopend om hierop geld te storten. Dit initiatief kadert tevens in de
actie Music For Live.

o

Word vrijwilliger: een warme oproep voor vrijwilligers voor hulp en begeleiding. Aanmelden via
de Noord-Zuid ambtenaar (noordzuid@eeklo.be)

Bernadette vraagt de om de flyers door te geven aan jullie respectievelijke verenigingen.
Vraag vanuit seniorenraad

:

Krijgen we daar feedback van? Antwoord: de actie kadert binnen Music For Life en deze actie wordt
afgesloten in de kerstperiode. Het resultaat zal op dat moment bekend gemaakt worden.

3.

Goedkeuring verslag vorige vergadering: geen opmerkingen op het verslag

4.

Financiële toelichting: er zal een brief naar schepen Vandendriessche geschreven worden

5.

Toelichting schepen De Waele: mobiliteit in Eeklo (toelichting met powerpointpresentatie)

r
o
o
¡
¡
.

Voet- en fietspaden: technische dienst werkt met een lijst van meldingen die moeten aangepakt
worden. De dienst gaat kijken en schat in welk werk prioriteit heeft en dus eerst moet aangepakt
worden.
Groenvoorzieningen in de voetpaden is een noodzaak voor de waterdoorlaatbaarheid.
Een aantal van de projecten wordt toegelicht: Roze, Raverschootstraat (deel van de heraanleg
moet hersteld worden of zal moeten uitgebroken en opnieuw aangelegd worden).
Principe: fietspaden heraanleggen weg-van-de-weg: is veiliger dan op de baan te rijden

Waarom duurt het soms zo lang om voet- of fietspaden opnieuw aan te leggen? Zowel bestrating
als fundering worden aangepakt en de huisaansluitingen (gas, riolering, water) worden
tegelijkertijd vernieuwd.
Toegangsstraten (Roze, Zuidmoerstraat): bedoeling is om het aantal auto's te laten dalen om de
fietsers meer plaats te geven en veiliger te laten rijden.
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Eénrichtingsverkeer: Eeklo heeft geen traditie van éénrichtingsverkeer, maar daar is
circulatieplan wel aandacht voor.

in het

Situatie in Zuidmoerstraat (aan afbraakwerken College OLV Ten Doorn): geef steeds je
opmerkingen door aan de technische dienst of via de antennes van het Meldpunt Veiliger &
Proper Eeklo.
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Fietspad Eeklo-Balgerhoeke (fietssnelweg) van Eeklo komende richting Balgerhoeke ligt dit
f¡etspad rechts van de spoorweg, 4 m van de spoorweg verwijderd en is 3m breed. Opmerking:
wat met bereikbaarheid door hulpdiensten? Goede opmerking en dit wordt meegenomen (o.m.
niet overal paaltjes zetten).
AZAlma: af tegen02/2017:je kan maar langs l weg binnen nl. hoofdingang aan de parking (kant
Ring). Er is geen inrit voor patiënten aan de Blakstraat. Hierdoor wordt getracht om zo weinig
mogelijk hinder voor de omliggende wijken te veroorzaken. Toegang Blakstraat naar Ring wordt
afgesloten. Toegang van Raverschootstraat is een rechts-in, rechts-uit. Rotonde voor AZ Alma
moet af zijn einde 2016. Er komt een bushalte op de site van AZ Alma zelf (3 lijnen).
Ring rond Eeklo: er worden kleine stapjes vooruit gezet. ln het beste geval starten de werken in
2020
Cambio-autodelen: er staat een Citroën C3 aan NMBS station, het systeem werkt met een
jaa ra bonnement. Kostprijs: 0,35 EU R/km

Blue Bikes Eeklo: 10 EUR betalen/jaar. Erzijn 20 fietsen beschikbaar (aan NMBS station). Binnen
de24u terugzetten! Huren is gratis (ten laste van Stad Eeklo en Vlaams Gewest). Fietsen worden

ook steeds onderhouden (dagelijks onderhoud door Blue mobility). Vraas: komt er ook een
ophaalpunt in St.-Jozef? Antwoord: voorlopig wordt er enkel op de NMBS stations gefocust.
Vraas; Wat als je hem niet terugbrengt? Antwoord: dan moet je 3 EUR per dag betalen.
Taxi in Eeklo: in samenwerking met private taxibedrijven

Toelichting Lynn Rys, maatschappelijk werkster Sociaal Huis Eeklo: Dit nieuwe initiatief waarbij
brieven aan alle 75-jarigen worden verstuurd, staat nog in de kinderschoenen. Elke 75-jarige
Eeklonaar wordt aangeschreven. lndien er geen reactie komt op de brieven, neemt Lynn telefonisch
contact op met de 75-jarige en wordt ook het aanbod gedaan om op huisbezoek te gaan. Lynn merkt
op dat er tot nu toe weinig react¡e is van de gecontacteerde senioren. BemerkinFen van de
seniorenraad:
a

"Misschien is die generatie van senioren nog niet bereid of gewoon om veel de communiceren
en komt hier in de toekomst wel veranderen/verbetering in? Volgende generaties zijn misschien
meer open, minder wantrouwig."

a

De voorzitter van de seniorenraad vraag of er jaarlijks een evaluatie van dit initiatief kan
gebeuren en of hierover dan feedback kan gegeven worden aan de seniorenraad.

ln bijlage de voorbeeldbrief die oorspronkelijk gebruikt werd. Let wel: op het Vast Bureau

van

28.09.2015 werd inmiddels beslist om enkel nog een brief te versturen aan 85-jarigen, doch wel
onmiddellijk gekoppeld aan een huisbezoek.

7.

Patrick geeft toelichting en nieuws uit de adviesraad Welzijn & Diversiteit. We vernemen onder
meer dat er een lift komt in de nieuwe sportinfrastructuur (locatie huidige sporthal). Ludo merkt op
dat er bij de heraanleg van de stationsbuurt en stadspromenade voldoende aandacht moet zijn voor
blinden en slechtzienden.
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8.

Toelichting Lynn Rys inzake de Kom Uit Pas: 36 Eeklose verenigingen hebben zich aangesloten, ook
de scholen en de Stedelijke vrijetijdsdiensten. ln 2015 werden reeds 1257 pasjes toegekend. 80% van
de Kom Uit Pasjes zijn toegekend op basis van de verhoogde tegemoetkoming mutualiteit.

9.

De bijeenkomst in Avondzegen (17.09.201,5) was zeer interessant. Uit de toelichting bleek onder
meer dat dit rusthuis niet duurder is dan een doorsnee Woonzorgcentrum.
ln de rand hiervan merkt de voorzitter van de seniorenraad op dat assistentiewoningen één van de
bestaande woonvorming voor senioren zijn en dat thuiszorg in de toekomst steeds belangrijker

wordt.
10. Graag ook aandacht voor 2 interessante informatiesessies:
a
1

Åø
a

Jttt'

op t7 november 2015 om 14u (tíjdens Vlaamse Ouderenweek) door Nick Piepers in
LDC Zonneheem over inbraakpreventie, de wegcode (o.m nieuwe verkeersborden) en
het belang van de wijkagent
op 16 november 2015 "Diabetes in de kijke/' (AZ Alma). lnschrijven kan nog tot eind
oktober 2015 b¡j de voorzitter van de seniorenraad Jan Vandenberghe - 09/377 33 t2
of ia n.vd berghe@telenet.be

maakt promot¡e in uw eigen vereniging voor deze initiatieven! Warm aanbevolen
l-1. ledereen kreeg een overzicht van de gegevens van de antennes van het Meldpunt Veiliger en Proper
Eeklo. Controleer zeker deze gegevens en geef rechtzettingen door aan Barbara D'huyvetters
(09/376 7l- 7l- of barbara.dhuvvetters@ocmweeklo.be ).
Nieuwe kandidaat-antennes steeds welkom!!! Wie interesse heeft kan zijn gegevens doorgeven aan
de secretaris, Barbara D'huyvetters.
12. ledereen controleerde zijn of haar gegevens op de ledenlijst van de seniorenraad. Een aangepaste
lijst wordt u bezorgd samen met dit verslag. Mochten er nog aanpassingen moeten gebeuren, gelieve
deze te willen doorgeven aan Barbara D'huyvetters (O9/376 77 7t of
ba rba ra.dh uvvetters@ocmweeklo.be ).
13. Er werd gevraagd om na te denken over een alternatief voor het geschenk dat momenteel wordt
voorzien voor jubilarissen (fotoboek). Uit de groep kwamen voorlopig volgende ideeën: een pakket
streekproducten (firma Geldol firma Cavalier,...) of bloemen. Heeft u zelf nog aanvullende ideeën,
laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de voorzitter of de secretaris van de seniorenraad.
14. Varia

¡
o

Volgende vergadering 1-L januari (met een etentje): toelichting dhr. Burgemeester over
seniorenbeleid in en voor Stad Eeklo
Tegen Pasen 2016: bezoek Woonzorgcentrum St.-Elisabeth

15. Noteer alvast in uw agenda: volgende vergaderingen seniorenraad
11 januari 2016, 9u30, LDC Zonneheem

