VERSLAG SENIORENRAAD 3 OKTOBER 2016
Aanwezig: De Munter Nicole, De Vreese Regina, Dewaele Vera, De Wulf Christiaan, Gysels Rita, Haegeman
Rita, Heirman Mady, Hermie Liliane, Lesage Willy, Lippens Carlos, Martens William, Thienpondt Daniel, Van
De Bruane Germaine, Van Vooren Anita, Van Vooren Joël, Van Weymeersch Freddy, Willems Marnix,
Verhasselt Hedwige, Boelens Ferdie (penningmeester), Vandenberghe Jan (voorzitter), D’huyvetters Barbara
(verslag)
Verontschuldigd: Lehoucq Willy, Ginneberge Roger, Musshe Omer, Raeijmaekers Ludo, Van Den Fonteyne
Huguette, Van De Walle Etienne, Van Speybroeck Norbert
Niet aanwezig: Cherlet Werner, De Clercq Patrick, De Kneef Roger, De Puydt Freddy, Dierickx Adrian,
Maenhout Lucien, Roegies Carlo, Soetart Eduard, Vanhamme Odette, Rombaut Joris, Ruebens Katrijn, De
Smet Stan
1. Verwelkoming
Verwelkoming door dhr. Voorzitter
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 04.07.2016 (voorzitter)
De voorzitter overloopt het verslag. De leden van de seniorenraad hebben geen opmerkingen op het
ontwerpverslag van 04.07.2016, het verslag kan goedgekeurd worden.
Barbara bezorgt eerstdaags het verslag aan de communicatieambtenaar Stad Eeklo (mevr. Veerle Vernaeve),
waarna het op de website van Stad Eeklo zal worden toegevoegd aan de voorgaande verslagen.
(http://www.eeklo.be/bestuur_diensten/stedelijke_adviesraden/seniorenraad)
3. Financiën (penningmeester)
De penningmeester (Ferdie) geeft toelichting bij het halfjaarlijks rapport. Van het beschikbare budget (400
EUR) werden volgende uitgaven gedaan:
-

18,30 EUR: Nieuwjaarsetentje seniorenraad
25 EUR: aankoop bloemen voor 100-jarige
100 EUR: steun aan project ‘ouderen voor ouderen’ (LDC Zonneheem)

Ter info: er werden reeds een aantal fotobons voor jubilarissen uitgegeven. Per fotobon draagt de
seniorenraad 10 EUR bij.
4. Spreker Dirk Waelput (stedebouwkundig ambtenaar Stad Eeklo): Ruimtelijke ordening in Eeklo: visie en
plannen (45’)
-

Dhr. Waelput overloopt de verschillende woonprojecten die in ontwikkeling zijn in Eeklo en geeft bij elk
project toelichting. Belangrijke kernwoorden voor ruimtelijke ordening in Eeklo zijn onder meer
‘inbreiding’ en ‘duurzaamheid’.
Na de presentatie bedankt dhr. Voorzitter dhr. Waelput.

VRAGEN
-

-

Er wordt al jaren gesproken over de Ring, maar wanneer kan die er ten vroegste komen?
Dirk: Sedert 5 jaar is het juridisch mogelijk om de Ring tot uitvoering te brengen. Het aanleggen van de
Ring is gekoppeld aan de herinrichting van het stadscentrum én moet rendabel zijn. Zelfs indien er een
overeenkomst is met Vlaanderen, moet er nog onteigend worden om plaats te maken voor de Ring.
Kan de eigenheid van ‘de Witte Wijk’ (omgeving Rodekruisstraat) niet behouden blijven?
Dirk: voor de Witte Wijk is er geen specifieke verordening die verbouwingen reglementeert.

5. Spreker mevr. Marianne Neirynck (dagelijks verantwoordelijke): vzw Residentie Stassano, wonen en
leven in een assistentiewoning
De assistentiewoningen werden gebouwd door dhr. Frans Goeminne. Er werd gekozen voor verhuring van
de assistentiewoningen en niet voor de verkoop ervan. Het voordeel hiervan is dat er maar 1 eigenaar is en
dat beslissingen dus snel en efficiënt kunnen genomen worden. Er wordt gewerkt met een all-in formule: alle
kosten zijn in de maandelijkse huurprijs inbegrepen. Het enige wat de huurder zelf nog moet betalen is het
eten (kan in het restaurant aan 10 EUR/maaltijd) en de kosten voor de thuiszorg (poetshulp, gezinszorg,
thuisverpleging, kinesitherapie, huisarts,…). Voor het aanvragen van zorg kan je terecht bij CM Zorgmakelaar
(inbegrepen in de huurprijs).
VRAGEN
Kostprijs? Er zijn 3 types van appartementen, alles geschikt voor bewoning door 2 personen:
Type 1: 45 EUR/dag (62 m2) of gemiddeld 1.350 EUR/maand
Type 2: 53 EUR/dag (82 m2) of gemiddeld 1.590 EUR/maand
Type 3: 75 EUR/dag (loft) of gemiddeld 2.250 EUR/maand
Nachten? 24u/24u permanentie verzorgd door Wit Gele Kruis (met alarmsysteem op 3 plaatsen in de
woning). Er is ook videofonie
Schoonmaak? De algemene delen worden onderhouden door de eigenaar. Het onderhoud van de
assistentiewoning zelf moet de bewoner zelf organiseren/betalen.
Was? Het is verboden een wasmachine te plaatsen in het appartement. Er is op verdieping -1 een
wasserette. Te betalen met munten (3 EUR per jeton)
Garage? op verdieping -1 zijn parkeerplaatsen te huur (35 EUR/maand). Ook mogelijkheid tot verhuur aan
particulieren (bewoners van de buurt).
Blok 5 worden GEEN assistentiewoningen. Dit worden koop- en huurappartementen. Benedenverdieping
moet een commerciële ruimte worden (eventueel een kindercrèche?)
Beschikbaarheid assistentiewoningen? Blok 1 en 2: nog 1 appartement vrij. Blok 3 en 4 zijn in opbouw en er
werden al verschillende opties op genomen.
Na de presentatie bedankt dhr. Voorzitter beide sprekers.
6. Varia


Activiteit Seniorenraad: de seniorenraad organiseert tijdens de ‘Ouderenweek 2016’ (21 tot 27
november 2016) in samenwerking met LDC Zonneheem een informatievergadering met als onderwerp
“parkeren in Eeklo”. Mevr. Nicole Verbruggen (mobiliteitsambtenaar) werd bereid gevonden om als

spreker op te treden. Ze stelt tevens voor om ook de projecten ‘Blue Bike’ en ‘Cambio’ aan het publiek
voor te stellen.
Deze informatievergadering gaat door op woensdag 23 november 2016 om 14 uur in LDC Zonneheem en
wordt gegeven door mevr. Nicole Verbruggen (mobiliteitsambtenaar) en schepen De Waele.
Alvast een warme oproep om dan jullie achterban hiervan in te lichten!


Mantelzorgpremie: wat bestaat er in Eeklo (Barbara)
Naar aanleiding van een krantenartikel (De Standaard - 05.09.2016) waarin vermeld stond dat heel wat
gemeenten en steden de mantelzorgpremie afschaffen, werd navraag gedaan bij de
Welzijnsambtenaar Stad Eeklo hoe het zit in onze stad. In Eeklo bestaat er sedert 2013 geen
mantelzorgpremie (+21j) of sociaal pedagogische toelage (-21j) meer. Zowel de Adviesraad Welzijn en
Diversiteit als de Stedelijke Adviserende werkgroep Personen met een handicap kaarten dit thema
verder aan. De Adviesraad Welzijn en Diversiteit besliste om dit op te nemen in een memorandum dat
zal overhandigd worden nav. de verkiezingen najaar 2018.
Mantelzorgdag 2016 (21.09.2016 LDC Zonneheem): er waren 22 aanwezigen op de jaarlijks
terugkerende Mantelzorgdag.



Programmabrochure LDC Zonneheem met beknopte seniorengids wordt ter beschikking gesteld van
alle leden van de seniorenraad.
De seniorengids is in deze editie van de programmabrocure LDC Zonneheem bewust erg beknopt,
want in het voorjaar van volgend jaar komt er een vernieuwde uitgebreide versie. Mevr. Rita
Haegeman en dhr. Carlos Lippens gaven al aan mee te willen werken in een redactievergadering aan
de opmaak van de seniorengids. Tim Hoste (grafisch ontwerper Stad Eeklo) zal deze vergadering
aansturen. Een eerste vergadering zal wellicht in november georganiseerd worden.



Repaircafé: Carlos Lippens geeft de fakkel door aan Rita Haegeman. Het repaircafé gaat maandelijks
door. Deze dienstverlening tbv. de Eeklose bevolking wordt onder andere bemand door bewoners van
het Rode Kruis asielcentrum (met een begeleider). Mevr. Boelens laat weten dat ze bij haar laatste
bezoek erg tevreden was over deze dienstverlening, doch geschrokken was van een erg negatieve en
racistisch getinte opmerking van een Eeklonaar tav. de bewoners van het Rode Kruis asielcentrum. De
leden van de seniorenraad scharen zich unaniem achter het mooie initiatief dat het Repaircafé is en
veroordelen de reactie die mevr. Boelens moest aanhoren.



Seniorengids: zie hoger



Meldpunt Veiliger Eeklo: mevr. Regina De Vreese stelt zich ook kandidaat voor het Meldpunt. Miranda
licht toe dat er bordjes kunnen gemaakt worden voor de antennes die dit wensen. Hiervoor moet de
seniorenraad echter eerst beslissen hoeveel budget ze hiervoor wensen vrij te maken. Tevens vraagt
Miranda om in de seniorenraad te beslissen of het huidige logo mag behouden blijven of er eventueel
een ander logo moet komen.
Een actuele lijst van de antennes wordt bij dit verslag gevoegd.



Bezoek aan RVT Dr. Coppens. We brengen een geleid bezoek aan RVT Dr. Coppens in het voorjaar van
2017. Van zodra de exacte datum en het uur datum gekend zijn, zal dit naar iedereen
gecommuniceerd worden



Vergaderkalender 2017: er wordt gevraagd aan de leden of een donderdagvoormiddag ook tot de
mogelijke vergadermomenten behoort. Er is op maandagvoormiddag wellicht geen ruimte meer

beschikbaar in LDC Zonneheem. De leden wensen toch op maandagvoormiddag te vergaderen.
Donderdagvoormiddag is geen optie gezien het marktdag is en zowel de beschikbare tijd als
beschikbare parkeerruimte die dag erg beperkt is. Barbara geeft deze informatie door aan Carlo
Roegies, met de vraag alsnog 4 keer per jaar op maandagvoormiddag te mogen vergaderen.

Agendapunten voor de seniorenraad januari 2017
-

Levenslang wonen: Woonwijzer Meetjesland komt een toelichting geven over de mogelijkheden
om de woning aan te passen aan de noden bij het ouder worden.
‘Ouder worden in je buurt’: Valerie Hudders (Wijkcentrum De Kring) komt toelichting geven over
het verdere verloop van het project.

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

Noteer alvast in uw agenda:
Informatievergadering “Parkeren in Eeklo”
woensdag 23.11.2016 om 14u in LDC Zonneheem
(geef dit door aan de leden van uw seniorenvereniging en/of kennissenkring !)
volgende vergadering seniorenraad
maandag 09.01.2017 om 9u30 in LDC Zonneheem
(met aansluitend Nieuwjaarsetentje)

