VERSLAG

SENIORENRAAD

02.10.2017

Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), Cherlet Werner, De Munter Nicole, De Puydt Freddy
(schepen), Dewulf Christiaan, D’huyvetters Barbara (secretaris – verslag), Dierickx Adriaan,
Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Hermie Liliane, Lippens Carlos (ondervoorzitter),
Maenhaut Lucien, Martens William, Thienpondt Daniël, Van De Bruane Germaine, Vandenberghe
Jan (voorzitter), Vandewalle Etienne (ondervoorzitter), Van Speybroeck Norbert, Van Vooren
Anita, Van Vooren Joël, Van Weymeersch Freddy, Willems Marnix
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 12.06.2017 (voorzitter)
De voorzitter overloopt het verslag. De leden van de seniorenraad hebben geen opmerkingen op
het ontwerpverslag van 12.06.2017, 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
Er wordt een warme oproep aan alle leden van de seniorenadviesraad gedaan, om de
seniorenbeurs aan het brede (senioren-)publiek bekend te maken.
Stand van zaken:
-

Er zijn 36 standhouders ingeschreven

-

op 19 oktober wordt door de communicatiedienst Stad Eeklo een perstekst verspreid

-

er zijn drankbonnetjes voorzien voor de standhouders en de leden van de groepen die
voor de randanimatie zorgen (muziekensembles). Dit komt van het budget van onze
seniorenadviesraad.

-

We staan als seniorenadviesraad zelf in voor het klaarzetten en opruimen van de zaal en
voor het onthaal van de bezoekers. Vooraf dank aan iedereen die meehelpt.

-

De standhouders krijgen een plaats toegewezen door ons. Er werd door de werkgroep
geopteerd om ze alfabetisch een plaats te geven. De plaatsen zullen dmv. gelamineerde
A4’tjes aangeduid zijn (Barbara).

4. Toelichting bij ‘Checklist leeftijdsvriendelijke gemeente’ (Barbara)
Om de volgende bestuursploeg van Stad Eeklo te adviseren omtrent de noden en behoeften van
de Eeklose senioren, wenst de seniorenadviesraad de seniorenverenigingen te bevragen.
Hiervoor zouden we de ‘checklist leeftijdsvriendelijke gemeente’ gebruiken die we kregen van
de Regionale Ouderenraad. Aan alle aanwezigen en zeker de vertegenwoordigers van een

seniorenvereniging wordt gevraagd om deze checklist in samenspraak met je vereniging in te
vullen en terug te bezorgen aan Barbara tegen 01.12.2017.
Met deze gegevens wensen we een ‘memorandum’ op te maken. Een memorandum is een
beleidsnota, waarin we een situatieschets geven van het seniorenbeleid in de Stad Eeklo, mét
beleidsaanbevelingen en voorstellen. Deze nota zullen we overhandigen aan de nieuwe
bestuursploeg van Stad Eeklo.
5. Toelichting vzw Zorgbeheer over Villa Moeie (dhr. Van Hoye – mevr. Sleurs)
In bijlage vinden jullie de presentatie. Enkele punten die voor toekomstige bewoners en
diensten van Stad en OCMW belangrijk zijn staan hieronder opgesomd.
-

CM Zorgmakelaar werkt samen met preferentiële partners voor hun dienstverlening
(poetshulp, gezinszorg, maaltijden, activiteiten. Voor de thuiszorgdiensten (poetshulp,
gezinszorg) wordt onder meer gekeken naar OCMW Eeklo. Voor de maaltijden worden de
lokale cateringbedrijven gecontacteerd en voor de activiteiten wordt gedacht aan een
samenwerking met LDC Zonneheem (bv. activiteiten van LDC Zonneheem organiseren in
de assistentiewoningresidentie).

-

Er zullen 37 wooneenheden zijn, zowel koop als huur

-

Dagprijs: 35 EUR/dag voor haarwoningen, 11 EUR/dag voor koopwoning

-

Voorwaarde voor bewoners: 65jaar of ouder zijn

-

Er worden intakegesprekken voorzien met potentiële bewoners

-

Begin 2019 oplevering

6. Varia
-

Folder valpreventie

-

Info: wat verandert er vanaf 01.09.2017 en 01.10.2017
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
volgende Algemene Vergadering seniorenraad
Wanneer? MAANDAG 8 januari 2018 om 10u in LDC Zonneheem

(met nieuwjaarsreceptie en etentje – vooraf inschrijven verplicht)

