VERSLAG SENIORENRAAD 24 APRIL 2017
Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), De Vreese Regina, Dewulf Christiaan, D’huyvetters Barbara
(secretaris – verslag), Dierickx Adriaan, Ginneberge Roger, Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady,
Hermie Liliane, Lesage Willy, Lippens Carlos (ondervoorzitter), Martens William, Mussche Omer,
Thienpondt Daniël, Vandenberghe Jan (voorzitter), Van Den Fonteyne Huguette, Vandewalle Etienne
(ondervoorzitter), Van Speybroeck Norbert, Van Vooren Anita, Van Vooren Joël, , Willems Marnix
Verontschuldigd: De Clercq Patrick, De Munter Nicole, Dewaele Vera, Maenhaut Lucien, Van De Bruane
Germaine, De Smet Stan, Rombaut Joris, Ruebens Katrijn, Roegies Carlo, Verhasselt Hedwige
Niet aanwezig: Cherlet Werner, De Kneef Roger, De Puydt Freddy (schepen), Lehoucq Willy, Raeijmaekers
Ludo, Soetart Eduard, Vanhamme Odette, Van Weymeersch Freddy,
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 09.01.2017, 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. Bijkomend punt ivm. toegankelijkheid AZ Alma
Een aantal leden van de seniorenraad heeft opmerkingen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van AZ
Alma. Hoewel iedereen zich bewust is van het feit dat de verhuis zeer recent is en er wellicht nog
‘kinderziektes’ zullen aangepakt worden, wil de seniorenraad toch een aantal aan den lijve ondervonden
euvels signalen:
-

Weinig bussen (58 en 62) en wat met de frequentie van de bussen tijdens de schoolvakanties?

-

Hoge borduur

-

Gevaarlijke oversteekplaats voor voetgangers en fietsers

-

Afstand tussen bushalte/parking en de ingang van AZ Alma is ongeveer 800m, wat ver is voor
mensen met een beperkte mobiliteit

-

Worden alle inwoners van Eeklo goed geïnformeerd over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid
van AZ Alma?

De leden van de seniorenraad geven de goedkeuring aan dhr. Voorzitter om de bemerkingen door te geven
zowel aan de Gemeenteraad als aan de directie van AZ Alma.
4. Stand van zaken seniorenbeurs

Op 31 oktober 2017 van 10u tot 17u organiseren we als seniorenraad een eigen Seniorenbeurs. Eerstdaags
worden alle potentiële standhouders aangeschreven om hun deelname te willen bevestigen tegen 31.05.2017.
Op 8 juni 2017 komt de werkgroep opnieuw bijeen om het aantal standhouders te bekijken en verdere
praktische afspraken te maken.
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 gerust door
aan Jan Vandenberghe.
5. Financieel verslag
Het budget 2016 ten bedrage van 400 EUR werd nagenoeg volledig besteed. Het saldo (45,70 EUR) zal door
de financiële dienst Stad Eeklo bij het budget 2017 (terug 400 EUR) gevoegd worden.
6. Toelichting verbouwing Sporthal + Hartwijk (schepen Van De Velde)
Schepen Van De Velde geeft een toelichting over de verbouwing van de Sporthal/bouw Zwembad en de
ontwikkeling van de Hartwijk.
Bemerkingen/suggesties:
Een lid van de seniorenraad merkt op dat er best ook ruimte gemaakt wordt voor petanquebanen en/of
krulbolbanen. Het is voor senioren belangrijk om de banen ook dicht bij de sporthal (en dus een cafetaria) te
hebben. Dhr. Van De Velde zal deze bemerking zeker meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.
7. Toelichting Sociaal Huis ‘contact 75 en 80-jarigen’
Barbara ligt de stand van zaken van het initiatief van het Sociaal Huis ivm. de contactname van 75- en 80jarigen toe (zie bijlage).
8. Varia
- Informatiebundel ‘Raad met Adviesraad’ De voorzitter roept de leden van de seniorenraad nogmaals
op om in hun respectievelijke (senioren-) verenigingen voorstellen inzake ouderenbeleid tbv. de
volgende legislatuur te willen bespreken én een memorandum op te stellen.
- Data Repaircafé: 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 maandag 12 juni 2017:
• Stand van zaken seniorenbeurs
• toelichting Miranda Meldpunt Veilig & Proper Eeklo (toelichting jaarverslag 2016)
• toelichting dhr. Henk Vincent (Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan AZ Alma)
• OCMW Eeklo laat bevraging bij Eeklose senioren doen door B-Post
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
Bezoek WZC Dr. Coppens
Wanneer? September 2017 (exacte datum volgt later)
Volgende vergadering dagelijks bestuur seniorenraad
Wanneer? Het dagelijks bestuur van MAANDAG 8 MEI wordt uitgesteld en
verplaatst naar DONDERDAG 8 JUNI om 14u in LDC Zonneheem ,samen met de
WERKGROEP SENIORENBEURS
volgende algemene vergadering seniorenraad
Wanneer? MAANDAG 12 JUNI om 10u in LDC Zonneheem

