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VeRsmc sENroRENReno 6 ¡uu 2015
Aanwezig: Boelens Ferdie, Cherlet Werner, Debbaut Denis, De Clercq Patrick, De Cuyper E., Depuydt Freddy,
Dewaele Vera, D'huyvetters Barbara (verslag), Ginneberghe Roger, Goegebeur Noël, Goethals

Mariette, Gysels Rita, Haegeman Rita, Hermie Liliane, Lehoucq Willy, Lippens Carlos, Maenhout
Lucien, Martens William, Migneau Maureen, Mussche Thea, Raeijmaekers Ludo, Thienpondt
Daniel, Van De Bruane Germaine, Vandemaele Miranda, Vandenberghe Jan (voorzitter), Van Den
Fonteyne Huguette, Van De Walle Etienne, Van Vooren Anita, Van Vooren Joël
Verontschuldigd: De Munter Nicole, Heirman Mady, Janssens Jozef, Lesage Willy, Van De Woestijne Hugette,
Van Weymeersch Freddy, Rombaut Joris, Reubens Katrijn, Verhasselt f edwige

Niet aanwezig: De Smet Stan, Dierickx Adriaan, Mussche Omer, Roegies Carlo (werd vervangen door
Miranda), Van Durme Wilfried, Van Hecke Wilfried

L

Verwelkoming: de voorzitter heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de antennes van het project
'Meldpunt Veiliger Eeklo'.

2

Goedkeuring verslag vorige vergadering: men merkt op dat het woord 'bejaardenfeest', best vervangen
wordt door'seniorenfeest'. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.

3

Meldpunt Veiliger Eeklo: toelichting Miranda stand van zaken
Het werkingsverslag wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Enkele conclusies:

-

waren 100 melding meer in 2014 dan 20L3, nl. 181 meldingen ipv. 80 meldingen.
Flyeren heeft wel degelijk impact gehad. Er waren hierdoor meer meldingen van inwoners van
Eeklo rechtstreeks aan Miranda. Na 5 jaar ¡s het Meldpunt redelijk bekend.
Van de 180 meldingen werden er L14 effectief uitgevoerd (= 63%1. t9%is niet ontvankelijk door
bijvoorbeeld dubbele melding, budgettair niet haalbaar (bv. volledige straat aanleggen).
Meeste meldingen gaan over onderhoud en netheid. Ook de Milieudienst heeft meer meldingen
(te maken met PMD-zakken).
Acties in20L4 qua bekendmaking: artikel Eikenblad, flyers bezorgd in alle bussen, EekloTV (AVS)
in april over Meldpunt.
Welke bedreiging heeft het project 'Meldpunt Veiliger Eeklo': coördinatie zit in LDC Zonneheem
(kruispunt tussen Stad Eeklo en senioren) en er was de laatste tijd onderbezetting qua personeel.
lnmiddels is dit terug beter, maar het LDC kampt nog met een administratieve achterstand.
Er

Toekomst: Miranda neemt verder de coördinatie op.
Bedenkingen door de leden van de seniorenraad:
Kan het Meldpunt Veiliger Eeklo vermeld worden

op ophaalkalender? Antwoord schepen
Depuydt: IVM maakt deze kalender op voor L9 gemeenten, er is geen plaats voor extra

vermeldingen.
ls het mogelijk om de 'antennes' op regelmatige tijdstippen bijeen te roepen? Een optie is om
het item 'Meldpunt Veiliger Eeklo' telkens te agenderen op de seniorenraad. lndien dit punt als
eerste geagendeerd wordt, kunnen de 'antennes' het begin van de vergadering bíjwonen. Dit
voorstel wordt verder bekeken met M¡randa (projectverantwoordelijke) en het dagelijks bestuur
van de seniorenraad.

Zichtbaarheid is belangrijk voor het project. De aanwezigheid op opendeurdag LDC Zonneheem
of jaarmarkt zou een belangrijke troef kunnen zijn. Er wordt ook gesuggereerd om aanwezig te

&: **kb
zijn op de cultuurmarkt. De ervaring leert echter dat hier niet veel respons is op gekomen. Het is

beter te focussen op evenementen waar veel volk aanwezig is (bv. jaarmarkt). Er wordt ook
gewezen op het belang van de flyer als middel om het project bekent te maken.
Behoud van de spilfiguur (= Miranda) is van groot belang
Lijst van antennes moet dringend eens geactualiseerd worden. Miranda doet een warme oproep

om aan haar door te geven wie zich (verder) kandidaat wil stellen en wie liever niet meer
betrokken wordt.
ln de rand van de bespreking rond het project 'Meldpunt Veiliger Eeklo', wordt de vraag gesteld
wat men kan doen aan 'onbeheerde vuilniszakken'. Schepen Depuydt licht toe: dit is een
probleem dat zich in alle Vlaamse steden stelt en er is nog nergens een adequate oplossing
gekomen. De Voorzitter van de seniorenraad benadrukt dat burgerzin en het stimuleren van
hoffelijkheid voor alle burgers een grote stap in de goede richting kan zijn.

4.

Zomerfeest LDC Zonneheem: toelichting Vera: de exacte data van het zomerfeest zijn 18, 19 en 20
augustus. Tent wordt opgezet t7 /O8, er worden nog vrijwilligers gezocht hiervoor.

5.

Repair caÍé: 20 juni in opvangcentrum Rode Kruis. lets minder opkomst (30-tal), voornamelijk
reparaties kledij. Positief punt is het multicultureel karakter van het repair-café. Repair-cafe staat
ook 16 augustus op het Herbakkersfestival.

6.

Culturele fietstocht: aantal deelnemers was goed (mag echter niet meer zijn, gelet op de veiligheid).
Het was een mooi initiatief en de voorzitter bedankt uitvoerig alle medewerkers voor hun inzet en
enthousiasme.

7.

Ludo Raeijmaekers vraagt het woord om het project rond een waardig levenseinde even een forum

te geven. Ludo licht toe dat het project reeds 15 jaar bestaat en dankt Stad Eeklo om een
voortrekkersrol hierin op te nemen (steeds mee met de wettelijke verplichtingen). Problematiek van
waardig levenseinde is zeer belangrijk, benadrukt Ludo.

8.

Eikenboom van seniorenraad: de seniorenraad is ingegaan op de oproep van Stad Eeklo orn in het
kader van 775 jaar Eeklo een boom aan te kopen voor het stadsbos (775 bomen). Er werd een eik

aangekocht met het budget van de seniorenraad. De seniorenraad zal door de milieudienst
verwittigd worden wanneer de boom effectief zal geplant worden (wellicht najaar 2015).

9.

Welzijnsraad: geen bijkomende opmerkingen

10. Planning thema's voor de toekomst:
- lnbraakpreventie: toelichting voor politie
- Voorlichting nieuwe verkeersborden: toelichting door politie
- MBV: toelichting door Steve Vandamme ivm. sociale bouwplannen en verhuringen
11. Op 17 september (14u): bezoek aan Woonzorgcentrum Avondzegen. Plannen om naar St.-Elisabeth
te gaan zijn in de maak. Als 3du rusthuis zal ook RVT Dr. Coppens aan bod komen.
12. Mantelzorgdag: op 29 september 20i.5 gaat de derde editie van de Meetjeslandse Mantelzorgdag
door in LDC Zonneheem. Miranda vraagt hulp bij het verspreiden van de folder! Dit is dan ook een
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warme oproep om aan Miranda te laten weten hoeveel folders er nodig zijn voor alle respectievelijke
seniorenverenigingen. Spreker die dag is ouderenpsycholoog Lucas Van de Ven (14u). Nadien kan
man het infosalon bezoeken waarop diverse thuiszorgdiensten en mutualiteiten hun diensten
bekendmaken.

L3. UitnodigingAZAlma: "Diabetes in de kijker" op 16 november 2015. lnschrijvingen moeten uiterlijk
30 september aan AZ Alma doorgegeven worden. Meer info bij de voorzitter, Jan Vandenberghe.
14.

Vraag Stad Eeklo: "Wat denkt de seniorenraad (als vertegenwoordigers van

de

seniorenverenigingen) over parkeervrije momenten op de markt?"
Opmerkingen: kan een nadeel zijn dat er geen alternatief is om te parkeren. Terrassen mogen de
vrije doorgang van voetpaden niet belemmeren. Er moet een mogelijkheid zijn om in de heel nabije
buurt te parkeren voor senioren en personen met een handicap.
SamenvattinR: de Markt parkeervrij maken kan voor de seniorenraad, mits er vrije doorgang kan
gegarandeerd worden voor voetgangers en personen met een beperking (bv. rolwagens) en mits er
voldoende alternatieve parkeerplaatsen voorzien worden in de directe nabijheid van de markt.
Suggesties hierover zijn welkom.

Besluit: Van zodra de voorzitter over alle gegevens beschikt, zal een officieel advies aan het
stadsbestuur overgemaa kt worden.
15. Bijkomende opmerkingen: fietspaden liggen er erg slecht bij. De voorzitter maakt zich hard dat op
de volgende seniorenraad de bevoegde schepen zal uitgenodigd worden om op een aantal van deze
verzuchtingen te bea ntwoorden.
L6. Toelichting door OCMW Voorzitter Danny Smessaert.
Overzicht van het aanbod thuiszorg: DCO Assist (= poetshulp met dienstencheques), Dienst
Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, Klusjesdienst
Ten laste name van kosten woonzorgcentra (weliswaar met toepassing van onderhoudsplicht

-

door de kinderen)
Contactname met 75 jarigen (bij verjaardag) via Sociaal Huis Eeklo: worden per brief
gecontacteerd, indien ze niet reageren op deze brief, dan neemt het Sociaal Huis zelf contact op
met de senior in kwestie.
Voor meer informatie/folders over de dienstverlening voor senioren van het OCMW Eeklo, kan u zich
richte n tot Ba rba ra D' h uyvette rs, d iensthoofd Th uiszorg (O9 / 37 6 7 I 7 I - ka ntoo ru ren)

-

\7.lnlo

Penningmeester: 10 personen hebben een bon van 20 EUR gekregen voor de begeleiding van

de Cultuurfietstocht.

l-8. Varia: de voorzitter mailde de folders rond gebruik van medicatie en rond valpreventie door.

L9. Noteer alvast in uw agenda: volgende vergaderingen seniorenraad
5 oktober 2015, 9u30, LDC Zonneheem
N ieuwjaa rsetentje ve rm oed e lijk 14 ja n ua ri 2016

