VERSLAG SENIORENRAAD 11 JANUARI 2016
Aanwezig: Loete Koen (burgemeester), Vandewalle Etienne, Vande Bruane Germaine, Lehoucq Willy,
Martens William, Maenhout Lucien, De Munter Nicole, Van Den Fonteyne Huguette, Van Vooren Anita,
Heirman Mady, Lippens Carlos, Hermie Lilianne, Lesage Willy, Dewaele Vera, Willems Marnix, Ginneberghe
Roger, Raeijmaekers Ludo, Haegeman Rita, Van Weymeersch Freddy, Gysels Rita, Cherlet Werner, Thienpont
Daniël, Boelens Ferdie (penningmeester), Vandenberghe Jan (voorzitter), D’huyvetters Barbara (verslag)
Verontschuldigd: De Vreese Regina, Van Vooren Joël, Mussche Omer, De Smet Stan, De Wulf Christiaan,
Ruebens Katrijn, De Clercq Patrick, Dierickx Adriaan, Ginneberge Roger, Janssens Jozef,
Niet aanwezig: Roegies Carlo, Rombaut Joris, Depuydt Freddy (1ste schepen)
1. Verwelkoming, verontschuldigingen, afwezigen (voorzitter)
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en doet een warme oproep, zowel aan de
vertegenwoordigers van de beide lokale besturen als aan alle aanwezige leden, om ideeën en adviezen
vanuit zijn of haar respectievelijke achterban op de seniorenraad te willen voorleggen. De voorzitter
benadrukt specifiek het belang van een goed en kwaliteitsvol uitgebouwd lokaal dienstencentrum.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vorige vergadering, u eerder toegestuurd (voorzitter)
-

-

Inzake de oproep in het verslag voor extra kandidaten voor het Meldpunt Veiliger en Proper Eeklo,
vraagt dhr. Thienpont zich af hoe het zit met de werking en administratieve opvolging hiervan. De
voorzitter haalt aan dat de administratie LDC Zonneheem met onder bemanning te kampen had,
maar dat het dagelijks bestuur van de seniorenraad in samenwerking met de communicatiedienst
Stad Eeklo bekeken wordt hoe het Meldpunt Veiliger en Proper Eeklo meer bekendheid kan krijgen.
Mevr. Gysels vraagt of de antennes van het Meldpunt Veiliger en Proper Eeklo naar elke algemene
vergadering van de seniorenraad worden uitgenodigd. De voorzitter ligt toe dat ze 1 keer per jaar
op een algemene vergadering worden uitgenodigd, zoals eerder overeengekomen en akkoord.

3. Volgende zaken worden uitgedeeld: aangepaste ledenlijst, seniorengids/programmabrochure LDC
Zonneheem, brochure Kom Uit Pas (secretaris)
Dhr Van Weymeersch laat weten dat zijn adres gewijzigd is (Schietspoelstraat 9 bus 40).
4. Financiën (penningmeester)
Onze penningmeester geeft een overzicht van de stand van onze rekening
Subsidie 2015 (400 EUR)
- 200 EUR aan boekenbonnen voor vrijwilligers van de culturele erfgoedfietstocht
- 25 EUR aan 100-jarige
- 68,30 EUR administratieve kosten seniorenraad
= saldo van 106,70 EUR (hiervan zal onder meer de kost van onze nieuwjaarsmaaltijd ingehouden
worden nl. 6 EUR x 25 personen)
In 2015 is er 65 EUR van de girorekening gegaan voor de aankoop van een zomereik (project 775 jaar
Eeklo). Het saldo van de girorekening bedraagt 396,33 EUR
5. Toelichting beslissing OCMW inzake rechtenonderzoek bij senioren (Nicole De Munter + secretaris)
Alle inwoners van Eeklo die 75 jaar worden, krijgen van Sociaal Huis Eeklo een brief, met het aanbod om
hun rechten te onderzoeken. Indien het Sociaal Huis hierop geen reactie krijgt, dan bellen ze zelf deze
personen op of zo willen ingaan op bovenvermeld aanbod. De inwoners van Eeklo die 80 worden krijgen
een brief met een datum waarop ze door een medewerker van het Sociaal Huis een bezoek zullen

krijgen. Recent werden de jarigen van 12/2015 gecontacteerd nl. 17 brieven aan de 75-jarigen en 13
brieven aan de 80-jarigen voor een huisbezoek.
Mevr. De Munter benadrukt als Raadslid van het OCMW; dat het OCMW het grootste belang hecht aan
dit initiatief en het onderzoek van rechten bij senioren. Na 1 jaar zal deze actie geëvalueerd worden.
Raadslid De Munter haalt ook aan dat het Sociaal Huis ook tijdelijk op een minimale bezetting draaide,
waardoor de indruk kon ontstaan dat er onvoldoende werd ingezet op deze actie.
6. Geschenken jubilarissen (voorzitter)
-

-

De foto van de jubilarissen die in de krant wordt gepubliceerd is van onschatbare waarde voor de
jubilaris. Dikwijls is dit het laatste gezamenlijke familieportret. Vanuit de seniorenraad werd, in
samenwerking met de communicatiedienst Stad Eeklo (Tim Hoste) bekomen dat een hoogwaardige
kopie van deze foto 3 à 4 weken na het feest, wordt bezorgd aan de jubilaris. De ondervoorzitter die
hierbij op de foto staan, gaan dit afhalen op het Stadskantoor en bezorgen dit persoonlijk aan de
jubilaris. Kostprijs: 10 EUR/foto.
In plaats van het fotoalbum, wordt verder gewerkt aan een box met Eeklose producten (Eeklo
Smaakt). De inhoud van deze box zou bestaan uit cuberdons (Geldhof), vlinderkes (speculoos),
chocolade met stevia (Cavalier) en eventueel een Herbakkersbier. Voor het samenstellen van de
boxen wordt samenwerking gezocht met Wijkcentrum De Kring of Revam (sociale tewerkstelling).
De beslissing van ons voorstel/advies ligt bij schepen Vandendriessche, die wij daarvoor blijven
contacteren.

7. Toelichting seniorenbeleid 2016-2018 (burgemeester)
Dhr. burgemeester geeft een uitbereide toelichting over het seniorenbeleid voor de komende jaren
(2016-2018). Zie bijgevoegde powerpoint-presentatie.
8. Data Repaircafé (9u30-12u)
-

Za 20.02.2016 Wijkcentrum De Kring
Za 23.04.2016 N9 fabriek
Za 25.06.2016 Wijkcentrum De Kring

9. Vergaderingen 2016
Gelieve volgende data in uw agenda te noteren:
-

-

Maandag 4 april 2016 (9u30): algemene vergadering
met o.a. dhr. Dirk Waelput over ruimtelijke ordening in Eeklo ( denkwerk, visie, planning, realisaties,
beperkingen ) en Dhr. Steve Vandamme ( Meetjeslandse Bouwmaatschappij) over wonen in Eeklo (
sociale woningen, appartementen, assistentiewoningen, verbouwingen, aanpassingen, subsidies
enz )
19 mei 2016 (14u): bezoek aan Woonzorgcentrum St.-Elisabeth, met een uiteenzetting en
rondleiding door dir. Joris Rombaut
Maandag 4 juli 2016 (9u30): algemene vergadering
Maandag 3 oktober 2016 (9u30): algemene vergadering

Voor de leden van het dagelijks bestuur:
-

Maandag 7 maart 2016: dagelijks bestuur
Maandag 6 juni 2016: dagelijks bestuur
Maandag 5 september 2016: dagelijks bestuur
Maandag 5 december 2016:dagelijks bestuur

10. Varia
-

OKRA: gegevens in seniorengids: de seniorengids zal elke editie aangepast en aangevuld worden. De
verenigingen worden hiervoor tijdig gecontacteerd. Samen met de communicatiedienst van Stad
Eeklo wordt bekeken om hierrond een structureel overleg te organiseren voorafgaand aan de
publicatie.
- 30 jaar LDC Zonneheem (programma): op 14.04.2016 bestaat LDC Zonneheem exact 30 jaar. De
centrumraad werkte hiervoor een feestprogramma uit. Dit wordt in Het Eikenblad gepubliceerd.
- Dhr. Frederik Rogiers, Cultuurbeleidscoördinator Sta d Eeklo, vraagt een nieuwe vertegenwoordiger
uit de seniorenraad voor de beoordelingscommissie van de subsidies voor gemeenschapsvormende
projecten (dhr. Wilfried van Hecke en dhr. William Martens zetelen nl. niet meer in deze
beoordelingscommissie) De beoordelingscommissie komt twee keer per jaar samen.
Dhr. William Martens stelt zich opnieuw kandidaat. De volgende vergadering is op 9 juni 2016 om
15u (stadskantoor).
- Dhr. Norbert Van Speybroeck zal dhr. Jozef Janssens vervangen in de seniorenraad als afgevaardigde
van NEOS.
De aanwezige leden van de seniorenraad kregen na hun vergadering een uitermate verzorgd aperitief
aangeboden, waarna ook het middag feestmaal enorm werd gesmaakt.

Gelieve onderstaande oproepen ook aan uw ‘achterban’ door te geven aub!

OPROEP MELDPUNT: het Meldpunt Proper en Veiliger Eeklo is nog steeds op zoek naar antennes. Dit zijn
inwoners van Eeklo die voor hun wijk gebreken of problemen inzake de veiligheid en netheid signaleren.
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die hiervoor interesse zou hebben, laat het ons weten (09/376 71
71 of barbara.dhuyvetters@ocmweeklo.be )!

OPROEP SENIORENGIDS: elk lid van de seniorenraad ontving inmiddels een seniorengids. Mogen we u
vragen om aanvullingen, opmerkingen of advies hierover aan ons te willen doorgeven? Enkel op die manier
wordt de seniorengids vollediger en zal de gids nog meer beantwoorden aan de verwachtingen van onze
senioren!

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

Noteer alvast in uw agenda: volgende vergaderingen seniorenraad
4 april 2016, 9u30, LDC Zonneheem

