VERSLAG SENIORENRAAD 4 JULI 2016
Aanwezig: Cherlet Werner, De Munter Nicole, Depuydt Freddy (1ste schepen), De Vreese Regina, Dewaele
Vera, Dierickx Adriaan, Haegeman Rita, Heirman Mady, Hermie Liliane, Lehoucq Willy, Lippens Carlos,
Martens William, Van De Bruane Germaine, Van De Walle Etienne, Van Vooren Anita, Van Vooren Joël,
Boelens Ferdie (penningmeester), Vandenberghe Jan (voorzitter), D’huyvetters Barbara (verslag)
Verontschuldigd: De Wulf Christiaan, Ginneberge Roger, Gysels Rita, Thienpont Daniel, Van Den Fonteyne
Huguette, Van Hamme Odette, Van Speybroeck Norbert, Willems Marnix, Verhasselt Hedwige
Niet aanwezig: De Clercq Patrick, De Kneef Roger, Lesage Willy, Maenhout Lucien, Mussche Omer,
Raeijmaekers Ludo, Roegies Carlo, Soetart Eduard, Van Weymeersch Freddy, Rombaut Joris, Reubens Katrijn,
De Smet Stan
Aanwezig voor Meldpunt Veilig & Proper Eeklo: Miranda Van De Maele (Coördinator), De Cuyper E.,
Goegebeur N., Goethals M., Migneau M., Mussche T.
1. Verwelkoming
Verwelkoming door dhr. Voorzitter, bijzonder welkom aan de antennes van Meldpunt Veilig & Proper Eeklo
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 11.04.2016 (voorzitter)
Geen opmerkingen op het ontwerpverslag van 11.04.2016, het verslag kan goedgekeurd worden.
3. Financiën (penningmeester)
-

-

Er zijn geen bewegingen op de rekeningen.
Het boeket dat voor mevr. Engels (102-jarige) werd afgehaald door de ondervoorzitter dhr. Carlos
Lippens en waarvan de secretaris van de seniorenraad een factuur ontving (Florist Jan), werd niet extra
aangekocht, maar binnen de geldende afspraak tussen de dienst burgerzaken en de vertegenwoordiging
van de seniorenraad (en dus van budget Bugerzaken). De secretaris van de seniorenraad zal de financieel
beheerder Stad Eeklo hiervan inlichten.
Het project ‘Ouderen voor Ouderen’ van LDC Zonneheem wordt door de Voorzitter voorgesteld. Het
dagelijks bestuur van de seniorenraad stelde voor om dit project met 100 EUR van budget seniorenraad
te steunen. De algemene vergadering van de seniorenraad gaat hiermee akkoord.
De secretaris zal opdracht geven aan de financiële dienst Stad Eeklo om van het budget van de
seniorenraad, 100 EUR over te schrijven naar het Project ‘Ouderen voor Ouderen’ op het rek. nr. BE91
8901 7441 0576 met de vermelding ‘steun seniorenraad project ouderen voor ouderen’.

4. Spreker Gerda Okerman: Palliatieve zorg en waardig sterven - vroegtijdige zorgplanning (45’)
Mevr. Gerda Okerman geeft aan de hand van een presentatie een korte introductie over palliatieve zorg en
vroegtijdige zorgplanning. Van zodra de presentatie ter beschikking is, zal deze bezorgd worden aan de leden
van de seniorenraad.
- Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een beperkte levensverwachting
hebben. Hierbij streven we naar comfort en levenskwaliteit tot het einde van het leven.
- Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg tussen (toekomstige) patiënt en
zorgverlener of zorgverleners, gericht op het uitklaren van iemands waarden en wensen ten aanzien van
zijn of haar (toekomstige) zorg aan het levenseinde. Bij voorkeur worden die waarden en wensen ook

meegedeeld aan familieleden en/of belangrijke naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden
van een (benoemde) vertegenwoordiger. Dit proces kan, maar hoeft niet noodzakelijk, leiden tot één of
een aantal geschreven wilsverklaringen.
Na de presentatie bedankt dhr. Voorzitter mevr. Okerman.
VRAGEN
-

-

-

De medische zorgplanning is dan misschien wel goed voorbereid, maar ook de financiële zorgplanning
is belangrijk. Waar kunnen mensen daar voor terecht?
Gerda: Je legt best bij een notaris vooraf vast wat op financieel vlak je wens is.
Waarom geen euthanasie bij personen met dementie?
Gerda: In NL kan het wel, je kan daar een verklaring opmaken dat er euthanasie kan indien je later
dementie zou krijgen. Het is echter moeilijk om als arts iemand dood te doen die er op dat moment niet
om vraagt. Let wel, euthanasie kan wel bij beginnende dementie.
Een wilsverklaring euthanasie is maar 5 jaar geldig. Wat indien de patiënt in de loop van die 5 jaar
dement wordt en dus zijn wilsverklaring niet tijdig kan hernieuwen?
Gerda: in deze situatie zal de wilsverklaring nog geldig zijn, ook al is ze ouder dan 5 jaar.

5. Project ‘Ouder worden in je buurt’ (Valerie Hudders en Anita): toelichting over het verloop van het
project
Wat?
6 sessies met senioren rond het ouder worden in Eeklo. Wat zijn knelpunten of signalen waar eventueel kan
aan gewerkt worden. Valerie en Anita geven een overzicht van hoe het project is verlopen en wat de
bevindingen zijn. Ze doen dit aan de hand van een presentatie. Van zodra de presentatie ter beschikking is,
zal deze bezorgd worden aan de leden van de seniorenraad.
Welke signalen zijn uit het project gekomen?











Eenzaamheid en nood aan ontmoeting
Nood aan een toegankelijke ontmoetingsruimte (ook aangepast aan rolstoelpatiënten, ook
meer brede openingsuren bv. weekend en avonduren)
Verbrokkeling van de buurten
Minder toegankelijke winkels en vrijetijd (bv. verdwijnen van buurtwinkels)
Gevoel van onveiligheid
Wantrouwen tav. jongeren en inwoner van Eeklo van een andere origine
Mobiliteit: openbaar vervoer is teveel afgestemd op schooluren of weinig toegankelijk met bv.
een rollator
Te klein aanbod aan georganiseerde gezamenlijke vrijetijdsactiviteiten of te weinig bekend
Moeilijkheden in de woningen (niet aangepast aan zorgbehoefte van de oudere bewoner)
Nood aan samenkomsten over thema’s: zowel voor informatie als voor het bespreken ervan

En nu?
Er is een afsluitmoment van het project gepland op 5 augustus 2016 van 10u30 tot 12u. Alle leden van de
seniorenraad zijn van harte welkom.
Na de presentatie bedankt dhr. Voorzitter beide sprekers.
VRAGEN

-

Nicole De Munter merkt op dat de economische raad gewerkt aan toegankelijkheid van winkels, dus als
het project wordt verdergezet, dan graag ook economische raad betrekken of informeren.

6. Meldpunt Veiliger & Proper Eeklo (Miranda Vandemaele): toelichting jaarverslag 2015
-

Er zijn nog steeds een aantal pijnpunten binnen het project ‘Meldpunt Veilig en Proper Eeklo’. Dit
wordt zowel door Miranda als door een aantal antennes aangegeven en geïllustreerd met
voorbeelden. Evengoed geven zowel antennes, als aanwezigen die reeds gebruik gemaakt hebben
van de antennes, aan dat het Meldpunt ook echt werkt en het gesignaleerde gebrek werd aangepakt.
Grote troef is ook de terugkoppeling. Er is opvolging van de zaken die gesignaleerd worden en wat
kan opgelost worden, wordt binnen de kortst mogelijke tijd opgelost/hersteld.

-

Miranda merkt ook op dat er steeds meer meldingen via digitale weg komen. De Eeklose burger
maakt dus goed gebruik van deze mogelijkheid (steeds kleinere digitale kloof?)

-

Er zijn nog steeds burgers van Eeklo die we niet bereiken en die het Meldpunt niet kennen. Hiervoor
wordt voornamelijk het Eikenblad gebruikt. Er wordt voorgesteld om ook gebruik te maken van
publieke momenten zoals de jaarmarkt.

-

Bij elk evaluatiemoment van een project is het belangrijk om de vraag te stellen “Heeft het nog zin?”.
Coördinator Miranda denkt van wel. Er zijn nog heel wat aanvragen die binnenkomen en de
stadsdiensten zijn blij met de ondersteuning die het Meldpunt biedt. Grootse acties zijn binnen dit
project echter niet mogelijk. Conclusie: wat loopt moet blijven lopen én verdere bekendmaking is
nodig.

-

Antennes kunnen –indien ze dit wensen– een mooi bordje krijgen om voor het raam te zetten. De
Voorzitter zal hiervoor Tim Hoste aanspreken.

7. Woonbeurs voor senioren: van idee naar realiteit? (Barbara)
Niet besproken, komt op de agenda van een volgende vergadering.
8. Varia
-

Geschenk aan jubilarissen: bon voor foto
goed bevonden door de aanwezige leden van de seniorenraad

-

Mantelzorgdagen 2016 (Miranda)
Op 21 september 2016 gaat de 3de editie door van de Meetjeslandse Mantelzorgdagen in LDC
Zonneheem (ism. alle lokale dienstencentra van het Meetjesland). Met Lezing van Erna Claeys rond
zelfzorg en nadien Christine Daem ivm. ontspanningstechnieken. Warme oproep om de folder te
willen verspreiden naar de seniorenverenigingen. De folder is te verkrijgen bij Miranda in LDC
Zonneheem en bij Barbara in OCMW Eeklo.

-

Spreker volgende vergadering: dhr. Dirk Waelput (stedebouwkundig ambtenaar Stad Eeklo)

-

Evaluatie bezoek aan WZC St.-Elisabeth en aankondiging volgend bezoek (RVP Dr. Coppens)

-

Uitgedeelde Folders:
 ‘Ouder worden en alcohol’ de druglijn
 ‘Wonen in Eeklo’ Stad Eeklo
 ‘Vrijetijdspunt Wegwijzer’ Wijkcentrum De Kring
 ‘Denk aan later’ OKRA
 Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

-

Woonwijzer Meetjesland: advies over aanpassing van de eigen woning in functie van levenslang
wonen
Niet besproken, punt hernemen op een volgende vergadering of dagelijks bestuur.

-

De Voorzitter vraagt ook nog bijzondere aandacht voor de ‘Zomer in Zonneheem’ (08/2016) en het
Repaircafé.

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

Noteer alvast in uw agenda:
volgende vergaderingen seniorenraad
maandag 03.10.2016 om 9u30 in LDC Zonneheem

