VERSLAG SENIORENRAAD 12 JUNI 2017
Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), Cherlet Werner, De Clercq Patrick, De Kneef Roger, De
Munter Nicole, De Puydt Freddy (schepen), De Vreese Regina, Dewaele Vera, Dewulf Christiaan,
D’huyvetters Barbara (secretaris – verslag), Dierickx Adriaan, Ginneberge Roger, Gysels Rita, Haegeman
Rita, Heirman Mady, Hermie Liliane, Lehoucq Willy, Maenhaut Lucien, Martens William, Van De Bruane
Germaine, Vandenberghe Jan (voorzitter), Vandemaele Miranda, Vandewalle Etienne (ondervoorzitter), Van
Vooren Anita, Van Vooren Joël, Van Weymeersch Freddy, Willems Marnix,
Aanwezig voor het Meldpunt Veilig & Proper Eeklo: Debbaut Denis, Goethals Mariette, Maureen Mingneau,
De Cuyper Eric, Mieke Eggermont
Verontschuldigd: Lippens Carlos (ondervoorzitter), Raeijmaekers Ludo, Thienpondt Daniël, Van Den
Fonteyne Huguette, De Smet Stan, Rombaut Joris, Ruebens Katrijn, Roegies Carlo, Verhasselt Hedwige
Niet aanwezig: Lesage Willy, Mussche Omer, Soetart Eduard, Vanhamme Odette, Van Speybroeck Norbert,
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 03.10.2016 (voorzitter)
De voorzitter overloopt het verslag. De leden van de seniorenraad hebben geen opmerkingen op het
ontwerpverslag van 24 april 2017, 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. Stand van zaken Seniorenbeurs 31 oktober 2017
Tot op heden hebben 31 organisaties laten weten dat ze wensen deel te nemen aan de seniorenbeurs op 31
oktober. 2 organisaties gaven op de seniorenraad zelf nog aan te willen deelnemen, wat het totaal brengt op
33 organisaties.
We zijn nog steeds op zoek naar helpende handen voor de seniorenbeurs. Voornamelijk ’s morgen en ’s
avonds (opzetten en opruimen van de beurs) is extra hulp nog steeds welkom. Geef je naam zo snel
mogelijk door aan Jan Vandenberghe.
Randanimatie wordt verzorgd door het seniorenorkest en het gitaarensemble.
De volgende vergadering van de werkgroep seniorenbeurs zal in september 2017 zijn, samen met Carlo en
Miranda van LDC Zonneheem. Deze vergadering zal voornamelijk gaan over de praktische organisatie van
de seniorenbeurs.
De communicatie rond de seniorenbeurs wordt gecoördineerd door Veerle Vernaeve,
communicatieambtenaar Stad Eeklo. Er wordt een affiche ontworpen door Tim Hoste (grafisch medewerker
Stad Eeklo) en verspreid, er wordt in samenwerking met de werkgroep een perstekst opgemaakt en verspreid
en in de komende Eikenbladen (2) wordt de seniorenbeurs telkens in de kijker gezet.

4. Toelichting ‘Patiëntenadviesraad AZ Alma’ Roger De Kneef (voorzitter patiëntenadviesraad)
Roger De Kneef geeft een korte en overzichtelijke toelichting over de patiënten adviesraad van AZ Alma.
Roger is als voorzitter van de centrumraad LDC Zonneheem goed geplaatst om woordvoerder te zijn voor
senioren in de patiënten adviesraad van AZ Alma en is voorzitter van deze adviesraad. Roger werd
aangesteld voor 3 jaar en zijn mandaat kan eenmalig verlengd worden.
Wat doet de patiënten adviesraad?
Het is een toetsingsorgaan, een klankbordgroep en overlegorgaan, gericht op het verlenen van adviezen van
de betrokkenen of stakeholders aan AZ Alma. Bedoeling van de adviezen is om een nog een betere service te
kunnen geven aan patiënten. De patiënten adviesraad wil opkomen voor de rechten van patiënten en zorgen
voor een verbetering van de hulp- en dienstverlening binnen AZ Alma. Een voorbeeld hiervan is het streven
naar de verbetering van de opvolging van patiënten bij hun ontslag uit AZ Alma.
De patiënten adviesraad is geen ombudsdienst, er is een aparte ombudsdienst binnen AZ Alma.
Leden van de patiënten adviesraad staan dicht bij zorgbehoevende personen en patiënten en komen uit de
praktijk van patiëntenzorg en thuiszorg.
De patiënten adviesraad vergadert 2 keer per jaar (maart en september), is nog maar pas opgestart en in de
loop van de werking zal bekeken worden of de frequentie van de vergaderingen moet aangepast worden.
Meer info op www.azalma.be (kies eerst ‘bezoekers’ en dan ‘patiëntenadviesraad’)
5. Toelichting jaarverslag ‘Meldpunt Veilig & Proper Eeklo’ Miranda Vandemaele
In 2016 waren er 31 meldingen. Dit is een daling tgo. 2015 (toen 48 meldingen). Er werden wel meer
meldingen effectief uitgevoerd dan het voorgaande werkingsjaar.
Aard van de meldingen blijft zowat gelijk. Miranda gaat in veel gevallen ook zelf kijken naar de plaats van
het probleem dat werd gemeld en voegt waar nodig ook foto’s toe, zodat de uitvoerende diensten het
probleem goed kunnen inschatten.
Wat kan de seniorenraad hiermee doen? Zaken zoals het dumpen van frituurolie in de riolen of hondenpoep
in het straatbeeld kunnen gesignaleerd worden aan de bevoegde dienst of ambtenaar om er een
sensibiliseringscampagne rond te laten verschijnen bv. in het Eikenblad.
Vraag: wat is de gemiddelde duur tussen een melding en de uitvoering ervan (afhandelingsperiode)?
Antwoord: het is moeilijk om hier een zicht op te krijgen omdat er niet altijd feedback wordt gegeven
wanneer de herstelling wordt uitgevoerd.
Meer info in bijgevoegd document (jaarverslag Meldpunt Veilig & Proper Eeklo 2016).
6. Toelichting ‘Korte Keten Meetjesland’ Nathalie Decoene
Nathalie Decoene geeft vooreerst een algemene uitleg over Natuurpunt.
Je kan als organisatie deelnemen aan diverse activiteiten die door Natuurpunt georganiseerd worden of kan
een arrangement boeken (bv. klimaatwandeling, poëziewandeling, workshops om insectenhotel bouwen).
Meer info op www.npmeetjesland.be
‘Korte Keten Meetjesland’: weg van producten naar consument zo kort mogelijk maken.

Aankopen in een supermarkt heeft heel wat tussenstappen die ook allemaal moeten betaald worden. Hoe
korter de keten, hoe minder distributiekosten en of –tijd.
Project loop van begin 2016 en loopt tot midden 2018 (Leader-project). De focus ligt op de
plattelandsgemeenten van het Meetjesland, maar zeker ook op Eeklo als centrum van het Meetjesland.
Doelstelling van het project:
-

Oprichten voedselteams: groep van consumenten die afspraken maken met producenten met
webwinkel en transportsysteem (via de vzw). Bestellen op donderdag en op vrijdag af te halen in het
depot (Eeklo heeft een depot in Vrombautstraat);

-

Installeren van permanente afhaalpunten bv. scholen, bedrijven;

-

Bevragen van doelgroepen en organiseren van activiteiten: focus op korte keten en bekendmaking
ervan;

-

Eetbaar Meetjesland: debatgroep en denktank. Idee is om in najaar 2017 een festivalletje te
organiseren om Voedselteam en Korte Keten bekend te maken;

-

Toegankelijk maken voor iedereen

Aanvulling door dhr. Voorzitter: Wijkcentrum De Kring zou kandidaat zijn om afhaalpunt te worden.
Aanvulling door dhr. Christiaan De Wulf: verdeelpunt in ABVV op donderdag (samen aankoop), bestaat
naast ‘Korte Keten’.
7. Financieel verslag
Er waren geen bewegingen op de rekening, de stand is ongewijzigd tav. de laatste algemene vergadering van
de seniorenraad.
8. Varia
-

Deze zomer zullen alle Eeklose senioren boven 75 jaar bevraagd worden door OCMW Eeklo (adhv.
studenten die vakantiejob doen)

-

In september bezoekt de seniorenraad WZC Dr. Coppens (ifv. verbouwingen). Exacte datum wordt
later nog meegedeeld.

-

Aanbevelingen nav. komende gemeenteraadsverkiezingen: de voorzitter doet een warme oproep om
in jullie vereniging na te denken over aanbevelingen voor de volgende bestuursploeg. Hij somt
daarbij een aantal aandachtspunten of beleidsdomeinen op om alvast in jullie verenigingen te
bespreken:


Gezondheid en zorg



Welzijn en armoede



Cultuur, vrijetijd en sport



Veiligheid, mobiliteit en verkeer



Wonen en huisvesting


-

Toegankelijkheid voor de burger

Balgerhoeke: Covemo (Commissie voor Verkeer en Mobiliteit)zoekt samen met politie naar
oplossingen om veilig van Balgerhoeke aansluiting te vinden op de N9. Een echte oplossing komt er
pas als de ontsluitingsweg er is. Een mogelijke oplossing zou zijn om Krekelmuit
eenrichtingsverkeer te maken.

Raadslid mevr. De Munter liet ons op 21.06.2017 het volgende weten
Op de laatste vergadering van de seniorenraad werd gevraagd naar de stand van zaken van de
kapotte fietsersbrug in Balgerhoeke.
Ik heb het nagevraagd en kreeg volgend antwoord:
“De fietsersbrug is niet meer te herstellen en dus moet er een nieuwe aangelegd worden.
Dit wil zeggen dat er eerst nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
De dienst is wel bezig met de opmaak dit dossier en zal dus kortelings bij stedenbouw Maldegem en
Eeklo worden binnengebracht.”

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
Bezoek WZC Dr. Coppens
Wanneer? September 2017 (exacte datum volgt later)
volgende vergadering Dagelijks Bestuur seniorenraad
Wanneer? MAANDAG 4 september om 10u in LDC Zonneheem
volgende Algemene Vergadering seniorenraad
Wanneer? MAANDAG 2 oktober om 10u in LDC Zonneheem

