VERSLAG SENIORENRAAD 9 JANUARI 2017
Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), Cherlet Werner, D’huyvetters Barbara (secretaris – verslag), De
Clercq Patrick, De Cuyper Erik, De Munter Nicole, De Vreese Regina, Debbaut Denis, Dewaele Vera,
Eggermont Mieke, Ginneberge Roger, Goegebuer Noël, Goethals Anita (Wijkcentrum De Kring), Goethals
Laurette (Wijkcentrum De Kring), Goethals Mariette, Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Hermie
Liliane, Hudders Valerie (Wijkcentrum De Kring), Lesage Willy, Lippens Carlos (ondervoorzitter),
Maenhaut Lucien, Martens William, Mingneau Maureen, Raeijmaekers Ludo, Van De Bruane Germaine, Van
Den Fonteyne Huguette, Van Vooren Anita, Van Vooren Joël, Vandenberghe Jan (voorzitter), Vandewalle
Etienne (ondervoorzitter)
Verontschuldigd: De Smet Stan, Dewulf Christiaan, Dierickx Adriaan, Lehoucq Willy, Mussche Omer,
Rombaut Joris, Ruebens Katrijn, Thienpondt Daniël, Van Speybroeck Norbert, Roegies Carlo, Van
Weymeersch Freddy, Verhasselt Hedwige, Willems Marnix
Niet aanwezig: De Kneef Roger, De Puydt Freddy (schepen), Soetart Eduard, Vanhamme Odette
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar en verwelkomt in het bijzonder de antennes van de
werkgroep Veilig en Proper Eeklo. De voorzitter geeft iedereen een geschenkje van politiezone Meetjesland
(sleutelhanger waarop je je rijksregisternummer kan invullen en een kaartje om nuttige (klanten-)nummers te
noteren – tegen sleutelverlies).
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 03.10.2016, 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).
De Voorzitter herhaalt dat leden van de seniorenraad hier niet alleen ten persoonlijke titel zit, maar ook als
vertegenwoordiger van een seniorenvereniging.
3. Financieel verslag
Er zijn geen wijzigingen en de stand van zaken, opgemaakt door de financieel beheerder (dhr. Filip Van Der
Heyden), wordt met het ontwerpverslag aan de leden van de seniorenraad bezorgd.
4. Project ‘Ouder worden in je buurt’ (toegelicht door Valerie Hudders, Anita, Laurette)
Valerie Hudders (verantwoordelijke Project ‘Ouder worden in je buurt’ in Wijkcentrum De Kring) en 2
deelnemers aan het project (Anita en Laurette) komen toelichting geven over de huidige stand van zaken van
het project.
Er zijn 3 thema’s die regelmatig terugkomen op de maandelijkse vergaderingen:

-

Eenzaamheid & isolement
Eenzaamheid wordt door één van de deelnemers ervaren als een wolk die over je heen komt.
Veel ouderen die eenzaam zijn hebben ook een gevoel van schaamte, waardoor het nog
moeilijker wordt om zelf contacten te leggen. Er kwam ook naar boven dat er nog verborgen
analfabetisme is. Tevens worden drempels ervaren om deel te nemen aan socioculturele
activiteiten. Voorbeeld van eenzaamheid: man in Gent gestorven en pas maanden later werd dit
-eerder per toeval- ontdekt. Het contacteren van 75 en 80-jarigen door het Sociaal Huis wordt
positief onthaald. Een uitbreiding van dit initiatief is gewenst, want de bezoeken zijn momenteel
eenmalig en er zijn geen opvolgbezoeken voorzien indien de senior er niet specifiek naar vraagt.

-

Zorg & kwaliteit van de zorg
Project ‘zorgregisseur’ werd toegelicht en werd positief onthaald 1 . Het buurtgericht werken zou
verder moeten kunnen gepromoot worden. Voorbeeld uit de groep deelnemers: vroeger
dagelijkse hulp, nu maar 2 keer per week (thuisverpleging). Dokters van wacht hebben over het
algemeen niet veel tijd om de integrale zorg die op dat moment voor die persoon nodig is, ook
effectief te organiseren.
Binnen het project ‘Ouder worden in je buurt’ werd een korte brochure opgemaakt met een
overzicht van diensten en organisaties. Ook de seniorengids werd door deze groep doorgelicht en
er was heel wat enthousiasme over. De enige aanvulling is dat het nog meer en ruimer mag
bekendgemaakt worden.

-

De veranderende samenleving
Er komen steeds minder mensen langs bij senioren (postbode heeft minder tijd, geen melkboer
of bakker meer die aan huis komen) waardoor senioren het gevoel krijgen dat de kloof tussen de
snel veranderende samenleving en henzelf steeds groter wordt.
De leden van de seniorenraad stellen zich de vraag welke eenvoudig toegankelijke
communicatiekanalen er zijn naar ouderen toe? Heel wat informatie wordt verspreid via mail.
Het gevoel leeft dat hierdoor veel informatie die voor senioren belangrijk is verloren kan gaan.
De diversiteit in de samenleving kan bij ouderen bedreigend overkomen en het gevoel van
onveiligheid verhogen. Hierdoor leeft het gevoel dat senioren zelf minder snel contact zullen
leggen met buren.

Het project ‘Ouder worden in je buurt’ loopt verder in 2017, met om de 3 weken een vergadering.
Anita getuigt wat ze heeft geleerd in dit project: “Het is zeer belangrijk om snel de juiste informatie te
vinden”. Anita zou het een goed idee vinden mocht iedereen de seniorengids in de bus krijgen. Verder
heeft ze geleerd dat het erg belangrijk is om respect te hebben voor iedereen én waar je kan, een handje te
helpen.
Bemerkingen/suggesties:

1 Project Zorgactieplan Brussel: de zorgregisseurs brengen de problemen van hulpbehoevende senioren in
kaart, om zo een rusthuis- of ziekenhuisopname uit te stellen of te voorkomen.

-

Ludo: Klapper en Eikenblad worden aan alle Eeklonaren bedeeld en is een goede bron van
volledige informatie.

-

Film programmeren in CC De Herbakker: “I, Daniel Blake” (film over de obstakels die burgers
ondervinden wanneer ze aanspraak willen maken op hun rechten of een uitkering)

5. Bijkomend punt ivm. toegankelijke zorg
De toekomstige verhuis van de thuiszorgwinkel en van AZ Alma zorgt ervoor dat er heel wat zorgverlening
uit het centrum van Stad Eeklo wegtrekt. De voorzitter vraagt of de leden van de seniorenraad akkoord gaan
dat hij aandringt bij het stadsbestuur om een bus te hebben om het half uur (58 en 58S).
Opmerking dhr. Martens: eventueel kan ook gevraagd worden of er een pendelbusje kan ingelegd worden om
te toegang naar AZ Alma te vergemakkelijken.
De leden van de seniorenraad geven hiervoor de goedkeuring aan dhr. Voorzitter om hierrond een initiatief te
nemen.
6. Toelichting dhr. Luc Lievens over ‘Levenslang wonen’
Op basis van de folder met het aanbod van Woonwijzer Meetjesland binnen het project ‘Hulp bij
woningaanpassing voor senioren’, geeft dhr. Luc Lievens toelichting over de mogelijkheden voor het
aanpassen van je woning. De presentatie wordt meegestuurd met het ontwerpverslag naar de leden van de
seniorenraad.
Bemerkingen/suggesties:
-

Ludo: aanbod Woonwijzer meenemen wanneer medewerker Sociaal Huis op bezoek gaat bij 80jarigen.

7. Seniorengids
De seniorengids voorjaar 2017 komt medio januari 2017 uit en wordt door de voorzitter persoonlijk
rondgedragen. De voorzitter roept de leden op om er bijkomend op te vragen, indien uw senioren-vereniging
er nog nodig heeft. De gidsen zijn te verkrijgen in LDC Zonneheem.
8. Meldpunt Veilig & Proper Eeklo
De affiche en het artikel voor Eikenblad worden op de vergadering uitgedeeld. De contactpersoon van het
Meldpunt is en blijft Miranda. Het Meldpunt is een belangrijk buurtgericht initiatief, dus is het belangrijk om
dit ook als seniorenraad mee te ondersteunen en bekend te maken.
9. Informatiebundel ‘Raad met Adviesraad’
de voorzitter licht dit toe. Hij vraagt de leden van de seniorenraad om in hun respectievelijke (senioren-)
verenigingen voorstellen inzake ouderenbeleid tbv. de volgende legislatuur te willen bespreken én een
memorandum op te stellen.
10.Varia

- Seniorenbeurs (of ‘Beurs van de 3de jeugd’?) in ouderenweek 2017? Er is unanimiteit over het
initiatief. De leden kiezen bij voorkeur voor een dinsdag (halve dag). Kandidaat deelnemers: Mieke
Eggermont, Ludo Raeijmaekers, Werner Cherlet, Rita Haegeman, alle leden van het dagelijks bestuur.
Een eerste vergadering ter voorbereiding van deze seniorenbeurs zou doorgaan op maandag 6 maart
(uitnodiging aan de geïnteresseerden volgt).
- Data Repaircafé: 18 maart 2017 (N9 Fabriek), 22 april 2017 (Wijkcentrum De Kring – met
fietsherstel), 20 mei 2017 (N9 Fabriek), 24 juni 2017 (Wijkcentrum De Kring – met fietsherstel), 16
september 2017 (N9 Fabriek), 21 november (Wijkcentrum De Kring – met fietsherstel), 25 november
(N9 Fabriek).
- Agendapunten voor de seniorenraad april 2017:
• toelichting door schepen Van de Velde over de stand van zaken rond het nieuwe
sportcomplex (zwembad) en de Hartsite.
• Evaluatie van de contacten met 75- en 80-jarigen door het Sociaal Huis.

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

Noteer alvast in uw agenda:
Informatievergadering “Comfortabel wonen op latere leeftijd”
Wanneer? dinsdag 14.02.2017 om 14u
Waar? LDC Zonneheem
Wie? Georganiseerd door LDC Zonneheem ism. Woonwijzer Meetjesland
en met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen
Hoe? Inschrijven op het secretariaat van LDC Zonneheem ten laatste op
07.02.2017. Deelname is GRATIS.

volgende algemene vergadering seniorenraad
maandag 24.04.2017 om 9u30 in LDC Zonneheem
EN DAN NOG DIT…

Heeft ons geld nog iets opgebracht terwijl we vergaderden?

