VERSLAG

SENIORENRAAD

08.01.2018

Aanwezig: Boelens Ferdie (penningmeester), Cherlet Werner, D’huyvetters Barbara, De Bruycker
René, De Coninck Rita (schepen), De Cuyper Erik, De Wulf Christiaan, Debbaut Denis, Depuydt
Freddy (schepen), Dewaele Vera, Dierickx Adriaan, Eggermont Mieke, Ginneberge Roger,
Goegebeur Noël, Goethals Mariette, Gysels Rita, Haegeman Rita, Heirman Mady, Hermie
Lilianne, Lesage Willy, Lippens Carlos (ondervoorzitter), Maenhout Lucien, Martens William,
Mingneau Maureen, Thienpont Daniël, Van Den Fonteyne Huguette, Van Speybroeck Norbert, Van
Vooren Anita, Van Vooren Joël, Van Weymeersch Freddy, Vandenberghe Jan (voorzitter),
Vandewalle Etienne (ondervoorzitter), Willems Marnix
Verontschuldigd: De Clerck Patrick, De Smet Stan, Mussche Omer, Raeijmaekers Ludo, Rombaut
Joris, Van Den Bruane Germaine
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering. Hij vraagt een moment van
stilte om de overleden echtgenoot van mevr. Rita Gysels te gedenken.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 02.10.2017 (voorzitter)
De voorzitter overloopt het verslag. De leden van de seniorenraad hebben geen opmerkingen op
het ontwerpverslag van 02.10.2017, 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. Financiën
De toelage aan de seniorenraad bedraagt op jaarbasis 400 EUR. De seniorenraad draagt ook mee
in een deel van de kosten van de bon voor een fotoreproductie aan huwelijksjubilarissen. Per
bon (van 25 EUR) betaalt de seniorenraad 10 EUR van deze kosten.
Van de girorekening werd 153 EUR aan onkosten betaald voor de seniorenbeurs.
Stand 01.01.2017
Drankbonnen seniorenbeurs
nieuwjaarsdiner
Onkosten seniorenbeurs
Saldo

Jaarlijkse toelage 2017
400 EUR
-162,50 EUR
-162 EUR
75,50 EUR

girorekening
294,33 EUR
-153 EUR
141,33 EUR

4. Evaluatie Seniorenbeurs 31 oktober 2017
Op 16.11.2017 werd met de werkgroep ‘seniorenbeurs’ een evaluatievergadering gehouden.
Hieronder vinden jullie een overzicht van de belangrijkste bemerkingen van de standhouders en
dit op basis van de resultaten van de tevredenheidsenquête die bij hen werd afgenomen. 28
standhouders vulden de tevredenheidsenquête in (van de 36 ingeschreven standhouders) en de
beurs krijgt een globale score van 4,2/5.



Omtrent de locatie

De locatie (LDC Zonneheem) is goed. Eén grote zaal of een goede aanduiding van het circuit,
zodat de bezoekers alle standen effectief bezoeken. Iets meer ruimte voor de standhouders en
eventueel thematisch een plaats geven.


Omtrent de catering

Betere organisatie omtrent de drankbonnen of gratis water (cfr. gratis kraanwater in
Wijkcentrum De Kring)


Omtrent de organisatie

De standhouders hebben de optredens niet gezien. Ze moesten de standen bemannen omdat er
veel volk was (= positief). Nog meer informatie omtrent de praktische organisatie meegeven of
doormailen aan de standhouders voorafgaand aan de beurs. Deze standhouders kunnen dan zelf
hun achterban (leden) informeren, zodat alle senioren worden uitgenodigd.


Omtrent de communicatie/bekendmaking

Nog meer bekendmaken vooraf via allerhande kanalen: bv. mutualiteiten, thuiszorgdiensten,
seniorenverenigingen, sociale en andere mediakanalen.


Suggesties en aanbevelingen

Het initiatief wordt gesmaakt en herhaling is wenselijk (misschien niet jaarlijks), werken rond
een thema, spreker uitnodigen, zorgen voor parkeerruimte voor bezoekers, terug animatie
voorzien.
De seniorenbeurs lokte zo’n 350 à 400 bezoekers, wat een goede opkomst is.
De volgende suggesties werden door de werkgroep meegegeven voor de organisatie van een
volgende beurs:
-

De beurs niet jaarlijks organiseren, omdat er dan ‘sleet’ komt op het format. Er wordt
daarom geopteerd om de volgende beurs te organiseren in 2019, bij voorkeur in het
najaar én rekening houdend met de beschikbaarheid van LDC Zonneheem.

-

LDC Zonneheem is de te prefereren locatie. Bij voorkeur alle standhouders in de grote
zaal, omdat de ervaring leert dat de standhouders in de kleinere lokalen minder
bezoekers over de vloer kregen. Wordt er toch gewerkt met verschillende zalen, dan
moet het circuit erg goed aangeduid worden (bv. paaltjes met lint eraan). Alle
standhouders bij voorkeur dezelfde tafel en hetzelfde aantal m2 ter beschikking geven.

-

Het ontmoetingsmoment is een belangrijke factor op dergelijke beurs en dit zowel voor
de standhouders (netwerken) als voor de bezoekers (cafetaria).

-

Doel van een seniorenbeurs blijft het informeren van de (senioren-)bevolking. Voor
volgende beurzen kan gewerkt worden met een thema, zodat het aantal standhouders
kan beperkt worden tot de grote zaal (alles in 1 zaal) en elke beurs ook anders is.
Mogelijke thema’s:


Gezondheid & bewegen

-



Wonen voor ouderen



Zorgplanning en levenseinde

Een boeiende spreker kàn een publiekstrekker zijn en moet dan uiteraard gelinkt zijn
aan het thema

5. Seniorengids
De nieuwe seniorengids is uit. De informatie werd door de verschillende (stads-)diensten en
verenigingen geactualiseerd. Het thema van de voorgaande seniorengids was ‘mobiliteit’. Het
huidige thema is ‘cultuur’. Daarom staat de UitPas vooraan in de gids. Tevens vind je in deze
gids ook meer actuele informatie over het seniorenaanbod van de Kunstacademie, de stedelijke
Bibliotheek, Muziekclub N9 en CC De Herbakker.
6. Bespreking resultaten seniorenbevraging (Barbara)
OCMW Eeklo deed in de zomer van 2017 een enquête bij alle Eeklose 75plussers. Het OCMW
wenste hiermee te peilen naar de zorgnood van haar oudere inwoners, hun mobiliteit en hun
contacten of het netwerken waarover ze beschikten. De resultaten van de enquête werden
rondgedeeld en toegelicht. Hieruit werden door het OCMW-bestuur een aantal speerpunten
gehaald en initiatieven ontwikkeld die in de loop van dit jaar verder zullen uitgewerkt worden in
samenspraak met andere (stads-)diensten waaronder LDC Zonneheem.
7. Vzw Heldenhuis (Daniël Thienpondt)
Vzw Heldenhuis is een kleinschalig sociaal woonproject voor jongvolwassenen met een
beperking. Eén van de toekomstige bewoners is het kleinkind van Daniël Thienpondt, die graag
een woordje uitleg komt geven over het woonproject.
Het woonproject zal gerealiseerd worden op de site van het oude ziekenhuis AZ Alma, nl. de
Hartwijk. Aangezien personen met een beperking, zelf hun financiering (zullen) ontvangen, zal
een deel van het budget van alle toekomstige bewoners naar het betalen van de
werking/uitbating van het woonproject gaan.
Het project staat momenteel nog in de beginfase en nog zoekende bv. naar partners zowel in
zorg als in woningbouw. Anderzijds zoeken ze ook financiering om het project te kunnen
realiseren.
Bemerking: er is niet alleen nood aan aangepast wonen voor jongvolwassenen met een
beperking, maar ook naar aangepaste woonvormen voor volwassenen en zelfs ouderen met een
beperking. Dit initiatief is mooi en bewonderenswaardig, maar voor sommigen slechts een
‘druppel op een hete plaat’. Er is meer nood aan meer plaatsen voor personen met een
beperking of meer van dergelijke, eerder kleinschalige initiatieven. Vraag is wel wie geroepen is
om dergelijke initiatieven te nemen.
8. Werkgroep ‘memorandum gemeenteraadsverkiezing 2018’ (Barbara)
De seniorenadviesraad wenst 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 kort na de verkiezingen overhandigen
aan de nieuwe bestuursploeg van Stad Eeklo.
We hebben reeds de resultaten van de ‘checklist leeftijdsvriendelijke gemeente’ en van het blad
dat de leden van de seniorenadviesraad meebrachten naar de vergadering van 08.01.2018.
Met deze resultaten willen we op maandag 26 februari om 9u30 in LDC Zonneheem aan de slag
om per thema te bepalen waar prioriteit moet van gemaakt worden de komende bestuursjaren.
Er schreven zich 20 personen in om aanwezig te zijn op deze werkvergadering.
9. Varia
-

Dhr. Ludo Raeijmaekers dient zijn ontslag in als lid van de seniorenadviesraad.

-

Er worden voor LDC Zonneheem 2 nieuwe busjes aangekocht. Bemerking: er moet ook
voldoende personeel ter beschikking zijn om de busjes rijdend te houden.

-

Miranda draagt het Meldpunt Veilig & Proper Eeklo over naar haar collega Mieke De
Pauw(tel.nr. 09 377 02 46 - mieke.depauw@eeklo.be). Zij is de nieuwe contactpersoon en
zal de doorgegeven meldingen ook opvolgen.

-

Actie voor de ‘week van de ouderen’: film in CC Herbakker, bij voorkeur op
donderdagnamiddag (22/11/2018). Er is enthousiasme bij de leden van de adviesraad om
dergelijk initiatief te organiseren. Dit punt wordt opgenomen op de volgende
vergadering.

-

Volgende vergadering komt schepen Rita De Coninck een toelichting geven over
gezondheidszorg, welzijnszorg, ouderenzorg en ouderenvoorzieningen in Eeklo.

-

In mei 2018 organiseert de seniorenadviesraad een bezoek aan de psychogeriatrie in PC
St.-Jan (Oostveldstraat 1, Eeklo). Concrete datum zal tijdig meegedeeld worden.

Barbara D’huyvetters
Secretaris

Seniorenraad Eeklo

Jan Vandenberghe
Voorzitter

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
Werkgroep ‘memorandum’
MAANDAG 26 februari 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
(voor wie zich inschreef)

Dagelijks bestuur seniorenraad
MAANDAG 5 maart 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
(voor de leden van het Dagelijks Bestuur)
2de Algemene Vergadering seniorenraad
MAANDAG 16 april 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem
(voor alle leden van de Seniorenraad)

