VERSLAG SENIORENRAAD 22.10.2018
Aanwezig: Lesage Willy, Haegeman, Rita, Thienpont Daniël, Van den Fonteyne Huguette, Dewaele Vera,
Gysels Rita, Van Speybroeck Norbert, Willems Marnix, De Wulf Christiaan, Depuydt Freddy, Ginneberge
Roger, Van Weymeersch Freddy, Hermie Liliane, Heirman Mady, Van Vooren Anita, Van De Walle Etienne
(ondervoorzitter), Van Vooren Joël, Cherlet Werner, Lippens Carlos (ondervoorzitter), Vandenberghe Jan
(voorzitter), D’huyvetters Barbara (verslag)
Verontschuldigd: De Munter Nicole, Boelens Ferdie (penningmeester), Van Den Bruane Germaine,
Vanhamme Odette, Verhasselt Hedwige, Ruebens Katrijn, Rombaut Joris, Desmet Stan
1. Verwelkoming (voorzitter)
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering.
2. Goedkeuren van het ontwerpverslag van vergadering van 18.06.2018 (voorzitter)
Er zijn geen opmerkingen door de leden van de seniorenadviesraad op het ontwerpverslag van de algemene
vergadering van 18.06.2018. Het verslag wordt derhalve goedgekeurd.
Ook dit verslag zal op de website van Stad Eeklo worden toegevoegd aan de voorgaande verslagen.
(http://www.eeklo.be/bestuur_diensten /stedelijke_adviesraden/seniorenraad).
3. Financiën
De penningmeester heeft zich laten verontschuldigen.
4. Opvolging inspiratienota seniorenadviesraad (mevr. Annemieke Pieters)
Mevr. Pieters, stafmedewerker strategisch veiligheids- en preventieplan, vroeg advies op de vergadering van
het Dagelijks Bestuur van 10.09.2018 omtrent een folder die herwerkt zou worden. De aanwezige leden van
de seniorenadviesraad stelden voor de folder niet te herwerken, doch samen na te denken over concrete
acties rond veiligheid nav. de inspiratienota die werd opgemaakt.
Op basis van de inhoud van de inspiratienota en na overleg met Carlo Roegies (centrumleider LDC
Zonneheem) en Barbara D’huyvetters (diensthoofd zorg- en ouderenbeleid), formuleerde Annemieke Pieters
een aantal voorstellen die worden voorgelegd aan de seniorenadviesraad.
De leden van de seniorenadviesraad geven adhv. een keuzelijst hun voorkeur voor te ondernemen acties
door. Deze keuzes zullen verwerkt worden en nadien door Annemieke Pieters, Carlo Roegies en Barbara
D’huyvetters vertaald worden in een actieplan (wat organiseren we wanneer en wie wordt hierbij betrokken).
5. Toelichting mobiliteitsplan (dhr. Kristof De Spiegeleire)
Dhr. De Spiegeleire, diensthoofd grondgebiedzaken, geeft toelichting bij het mobiliteitsplan. De presentatie
wordt samen met het verslag aan de leden van de seniorenadviesraad bezorgd.
De leden van de seniorenadviesraad hebben heel wat concrete vragen bij de herinrichting van de stadskern,
bereikbaarheid van sommige wijken, het veiliger maken van sommige knooppunten en aanleg van bepaalde
fietstrajecten.

Dhr. De Spiegeleire benadrukt dat er in de (nabije) toekomst nog belangrijke beleidskeuzes moeten gemaakt
worden en dat er stap voor stap gewerkt wordt naar de globale toekomstvisie rond mobiliteit in Eeklo. Elke
(ook kleine) aanpassing op het vlak van ruimtelijke ordening wordt trouwens getoetst aan en moet kaderen
in de globale toekomstvisie (Eeklo 2030).
6. Evaluatie persmoment
Niet behandeld.
7. Installatie nieuwe stedelijke adviesraden (mevr. Barbara D’huyvetters)
De Voorzitter geeft aan geen kandidaat te zijn om zichzelf op te volgen als voorzitter van de
seniorenadviesraad. Hij deelt aan alle leden een brief uit die hij bezorgde op 15 oktober aan alle verkozen
gemeenteraadsleden van Eeklo. Hierin feliciteert hij hen en geeft hen –samen met de inspiratienota– een
blik op de realisaties van de seniorenadviesraad van de lopende legislatuur.
De statuten van de seniorenraad voorziet het volgende ivm. de opvolging en installatie van een nieuwe
seniorenraad:
-

-

De seniorenraad wordt ambtshalve ontbonden op het einde van elke legislatuur (in dit geval
31.12.2018).
De uittredend voorzitter is gelast met het opnieuw samenstellen van de seniorenraad Eeklo. Daartoe
verzoekt hij schriftelijk de seniorenorganisaties, politieke partijen, de bewonersraden van de erkende
Eeklose rust- en verzorgingstehuizen en het OCMW hun afgevaardigde mee te delen. Via de
verschillende mediakanalen wordt een oproep gericht aan geïnteresseerde senioren om zich
schriftelijk kandidaat te stellen voor de seniorenraad Eeklo.
De seniorenraad Eeklo wordt uiterlijk binnen de 3 maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad operationeel.

De voorzitter zal de nodige stappen ondernemen en de overgang naar een nieuwe seniorenraad begeleiden.
8. Varia
-

Actie ‘week van de ouderen’: film in CC De Herbakker (Sprakeloos) op 25 november in de namiddag.
De voorzitter deelt mee dat kaarten vanaf 1 november in LDC Zonneheem te verkrijgen zijn.
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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
Dagelijks bestuur seniorenraad
MAANDAG 10 december 2018 om 9u30 in LDC Zonneheem

