Verslag Vergadering Seniorenraad van maandag l3/04/2015

Uur:

9u30

Plaats: lokaal dienstencentrum Zonneheem

Aanwezig: Cherlet'Werner, De Clercq Patrick, Depuydt Freddy, Dewaele Vera,
Dierickx Adriaan, Ginneberge Roger, Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman
Mady, Hermie Liliane, Janssens Jozef, Lesage Willy, Lippens Carlos, Maenhout
Lucien, Martens William, Mussche Omer, Thienpont Daniel, Van Vooren Anita,
Vandenberghe Jan, Van De'Walle Etienne, Van Vooren Joël, Van Weymeersch
Freddy

Verontschuldigd: Boelens Ferdie, Raeymaekers Ludo, Roegies Carlo, Van De
Bruaene Germaine, Van Hecke Wilfried, De Munter Nicole, Rombaut Joris,
Verhasselt Hedwige.

Afwezig : Lehoucq Willy, Soetaert Eduard, Van Den Fonteyne Huguette, Van
Durme Wilfried, Versluys Isabelle, Ruebens Katrijn.

Agenda:
1. Verwelkoming nieuwe secrêtaris-verslaggever
De Stad Eeklo heeft mevrouw Barbara D'Huivetters, verantwoordelijke van
het OCMW voor de thuiszorg, aangeduid als secretaris-verslaggever van de
Senioren adviesraad. Jammer genoeg Iaat z4 zich om reden van verlof
veronts chuldi gen. Joze f Jans s ens verkl aart zich andermaal bereid om als
tij delijke verslaggever te fungeren.
2. Go edkeuring vers lagvorige vergaderin g (I2l 0 U 20 I 5) : geen bemerkingen.
De voorzitter wijst op een foutieve mededeling zijnerzgds aangaande de
vergaderagenda: 07 december is de datum voor het dagelijks bestuur, voor de
algemene vergadering wordt een nieuwe datum begin 2016 gezocht.
3. Financiële toestand
De voorzitter geeft bij afwezigheid van de penningmeester enige toelichting.
Er zijn rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten:
- rechtstreekse, de jaarlijkse dotatie van 400€ (: zelfde als vorig jaar), nog
onaangeroerd.
- onrechtstreekse: uitgaven voor geschenken fiubilarissen ...) komt op het
budget van de Stad Eeklo.
Ook worden bepaalde onkosten voor de bijeenkomsten door de Stad
gedragen: het lokaal in het Zonneheem wordt gratis ter beschikking gesteld
en de drank die geserveerd wordt, komt op de rekening van het Zonneheem).

4.

Culturele Erfgoedrtetstocht op dinsdag l6 juni
Een enthousiaste en gedreven voorzitter geeft overvloedig uitleg bij deze
culturele erfgoedf,retstocht. Zovele historisch/culturele punten, gespreid over
een lTtaI km. in onze Stad Eeklo worden aangedaan.Overal zullen gidsen ter
plekke gedurende 15 à20 minuten uitleg geven.

De hele verkenningstocht zal ongeveer 6 à 7 uren duren. Tijdens de daarop
volgende bespreking kwamen nog volgende practische punten aan bod:
- obstakel: wegenwerken langs de vaart op grondgebied Adegem
- secretariaat voor de inschrijvingen; schepen De Puydt neemt die taak op
zrch
- voor de veiligheid is het aantal deelnemers per (sub-)groep beperkt tot 50
- de verzekering voor de deelnemers komt op rekening van de Stad Eeklo,
aldus schepen De Puydt
- een volgwagen? In geval van nood, kan de vervoerdienst van het
Zonneheem opgeroepen worden.
Iedereen vindt het initiatief interessant en waardevol, toch zalnog een en
ander best van dichterbij bekeken worden.
5. Repaírcqfé - Werkgroep'Medisclte.formulieren
- Het repaircafë blijkt een succesverhaal te worden. Op 28 maart waren er
een 33 bezoekers en werden er 15 herstellingen gerealiseerd. Kritische noot
van een raadslid: is het mogelijk of nuttig dat één bezoeker metT te herstellen
stofzuigers komt opdagen?
Anderzijds is er nood aan een vaste stek, dus niet telkens een andere plaats.
Volgend repaircafé op zaterdag l8 april. Allen daarheen teneinde een goede
evaluatie te kunnen maken.
- Werþroep'medische formulieren'
een viertal medewerkers buigen zich over de massa flyers, infobrochures ...
om die in een voor de leek begrijpelijke taal om te zetlen.
- Rustoord 'Avondzegen' voorziet of zal voorzien in 'assistentiewoningen'
(vroeger serviceflats genoemd).Deze plaruren zijn volgens de voorzitter een
bezoekje waard.
6. Verslag lV'elzünsraad
6.1. Door afwezigheid van Ludo Raeymakers komt de bespreking van dit punt
ietwat in het gedrang. Voor volgende bijeenkomst?
6.2.Komt binnen deze bespreking ook het onderwerp 'Meldpunt' ter sprake.
Een vroege dood voorspeld? Te waardevol om zo maar te laten verloren
gaan.Samen met de vorige voorziffer van de seniorenraad, Daniël
Thienpondt, zal gezocht worden naar een oplossing tot reanimering.
6.3. Goedkeuring door het Schepencollege voor een nieuwe chauffeur voor
het Zonneheem.
7. Nieuwe regeling van 'De Lün'
Raadslid Lucien Maenhout geeft eerrzeer gedetailleerd verslag van de
besparingsplannen vanwege 'De Lijn'. De bereikbaarheid van Eeklo, vooral
in het weekend wordt problematisch. Voor 10u en na l9u is er geen
verbinding meer voorzien tussen Eeklo-Brugge en Eeklo-Gent. Voor deze

laatste wordt verwezen naar de NMBS, voor zover ook hier geen wijzigingen
te verwacht en zijn. De Raad vraagt het Stadsbestuur om de zaak met 'De
Lijn' aan te kaarten. Ook het prijzenkaafile dat er vrij ingewikkeld luitziel,
wordt besproken. Het gratisverhaal voor de senioren (65+¡ eindigt op 31 mei.
Voor de regelmatige gebruikers wordt een jaarabonnement (50€) interessant.
Ook de brochures met uurregelingen ... worden afgeschaft. De informatie zal
enkel nog ter beschikkingzijnvia Internet. Wat met de senioren die hiermee
te weinig vertrouwd zijn.
Slotconclusie: de grote agglomeraties worden met het nieuwe plan er
misschien beter van,maar voor de kleinere steden en het platteland ziet de
toekomst er tamelijke belabberd uit.
8. Bejaardenzomerfeest.
Wegens afivezigheid van de Centrumverantwoordelijke Carlo wordt de
bespreking verschoven. Maar nu al is duidelijk dat de inschakeling van vele
vrijwilligers geen overbodige luxe zal zijn.
9. Zomersluiting Sociaal RestaurantZonneheem in20l5 et20l6 moet nog op
het Schepencollege doorgesproken worden. Schepen De Puydt belooft dit
punt op de agenda van het volgende College (14 april) te plaatsen.
10.Nood aan meer en jongere vrijwilligers in het Zowrcheem. Een heikel punt,
zie eveneens punt 8. Centrale figuur, Vera Dewaele.
1 l. Groenbeleid in Eeklo
aaîhet woord schepen Rob D'Haeseleer.
Een bevlogen milieumaîager, dat mogen wij wel stellen. Een uitgebreid
aantal thema's komen aan bod. Voorafgaandelijk komt het Stadsbos ter
sprake. Ter gelegenheid van Eeklo 775 jaar stadsrechten worden er evenveel
bomen aangepland. De Seniorenraad wil zijn boompje bijdragen door de
subsidiering (uit eigen middelen) van de aanplanting van een 'eik'.
Achtereenvolgend volgende punten :
- 20.000 inwoners op een oppervlakte van nauwelijks 30km2. 'Weinig ruimte,
een compact centrum
- het centrum omringd door kwalitatief groen. Eeklo erkend als ecologische

-

pionier
- planning: het'groen' inbrengen in de stad.
- stadsvernieuwing: duurzame planning
- in het landschap inplanting van groene energie. Partnerschap met Ecopower
die investeert in Eeklose projecten
- water als een kans: gescheiden stelsel, verbod op gebruik van pesticiden.
- efficient landgebruik: tijdelijke invulling van onbebouwde percelen.
- groenbeleid: verbetering door inplantinglrewilding en biodiversiteil groene
begraaþlaats
- participatie en communicatie
- moestuinproj ect (volkstuintj es) met intergenerationele aspecten.
Tijdsgebrek en hongerige magen (?) hakken in op het aattal toehoorders
waardoor de voorzitter zichverplicht ziet de nochtans zeer interessante
presentatie door de Schepen ietwat vroegtijdig af te sluiten.

12.Komende bi.ieenkomst van de Seniorenraad maandag 06 juli om 9u30.
Te behandelen thema's: - de onafgewerkte agendapunten
Het OCMW, het belang voor de senioren
Inbraakpreventie
Bezoek aan RVT

Hiermede ziet de tijdelijke verslaggever zijntaak als beëindigd. Hij wenst de
nieuwe secretaris/verslaggever succes in haar nieuwe functie. tJit zijn (prille)
ondervinding weet hij dat het niet altijd even eenvoudig is om de woordenvloed
van sommige sprekers en de soms zeer diverse invalshoeken voldoende te
capteren teneinde alles in een duidelijk en gestructureerd verslag te kunnen
gieten. Nogmaals, succes.
Verslaggev er, J ozef Janssens

