VERSLAG SENIORENADVIESRAAD 19.06.2019
Aanwezig: Boelens Fernande, Bogaerts Peter, Cherlet Werner, Depuydt Freddy, Dewaele Vera, Eggermont
Mieke, Heirman Mady, Lesage Willy, Lievens Lucien, Lippens Carlos, Martens William, Robert Patrick,
Smessaert Danny, Van Cauwenberge Rita, Spittael Caroline, Van Loo Luc, Van Vooren Anita, Van Weymeersch
Freddy, Van Den Fonteyne Huguette, Vandenberghe Jan, Vandewalle Etienne, Willems Marnix, Willems
Kathleen.
Verontschuldigd: Claeys Veerle, De Wulf Christiaan, Heene Aimé, Vermeire Guido.
1. Verwelkoming door dhr. Voorzitter
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering. De leden stellen zich voor. Mevrouw
Willems Kathleen wordt als experte toegevoegd aan de seniorenadviesraad, hoewel ze nog niet de
leeftijdsgrens van 55 jaar heeft bereikt. De voorzitter verwijst naar Schepen Calsyn die op de laatste
gemeenteraad aangegeven heeft dat experts steeds kunnen toegevoegd worden aan de adviesraad.
Lucrèse Haubourdin stelt zich voor. Lucrèse is de nieuwe centrumleider van LDC Zonneheem.
Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn, neemt tijdelijk het secretariaat waar van de seniorenadviesraad. Vanaf
eind augustus start een nieuw diensthoofd Zorg- en Ouderenbeleid in opvolging van Barbara d’huyvetters.
Zij zal in de toekomst het secretariaat van de seniorenadviesraad opnemen.
2. Schepen Danny Smessaert brengt de beleidsdoelstellingen van de nieuwe bestuursploeg voor de
komende zes jaar naar voor.
De opmaak van de meerjarenplanning voor de komende zes jaar is nog volop aan de gang. De inspiratienota
van de seniorenadviesraad zal hierbij een leidraad zijn. Momenteel zijn nog weinig concrete plannen rond
senioren uitgewerkt. Er is nog veel vrijheid om het seniorenbeleid uit te bouwen.
Elkeen wordt uitgenodigd op burgerparticipatie over de meerjarenplanning op dinsdag 25 juni in cc De
Herbakker. De leden hebben hiervoor ook reeds een uitnodiging ontvangen.
3. Verkiezing voorzitter
De leden gaan over tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Drie leden hebben zich kandidaat gesteld:
De Wulf Christiaan, Heene Aimé en Van den Fonteyne Huguette. Er zijn 22 geldige stembiljetten. De
stemronde geeft volgend resultaat:
-

Christiaan De Wulf: 5 stemmen
Aimé Heene: 8 stemmen
Huguette Van den Fonteyne: 9 stemmen

Huguette Van den Fonteyne haalt het meeste stemmen en is hiermee verkozen tot nieuwe voorzitter van
de seniorenadviesraad.
4. Verkiezing dagelijks bestuur
De leden gaan over tot de verkiezing van 2 ondervoorzitters. Er hebben zich 4 leden kandidaat gesteld:
Werner Cherlet, Christiaan De Wulf, Carlos Lippens en Etienne Vandewalle.

Er zijn 22 geldige stembiljetten. De leden konden twee kandidaten aanduiden. De stemronde geeft volgend
resultaat:
-

Werner Cherlet: 10 stemmen
Christiaan De Wulf: 10 stemmen
Carlos Lippens: 10 stemmen
Etienne Vandewalle: 14 stemmen

Etienne Vandewalle haalt het meeste stemmen en is hiermee herverkozen tot ondervoorzitter.
Om over te gaan tot de aanduiding van een tweede ondervoorzitter is een 2de stemronde noodzakelijk. De
leden kunnen één persoon aanduiden uit de drie overgebleven kandidaten. Er zijn 21 geldige stembiljetten.
De stemronde geeft volgend resultaat:
-

Werner Cherlet: 8 stemmen
Christiaan De Wulf: 4 stemmen
Carlos Lippens: 9 stemmen

Carlos Lippens haalt de meeste stemmen en is hiermee herverkozen tot ondervoorzitter.

Fernande Boelens is enige kandidaat voor de functie van penningmeester. Ze zal dit mandaat opnieuw
opnemen.

5.

Terugblik op de voorbije zes jaar door de uittredend voorzitter Jan Vandenberghe

Stedelijke Eeklose Senioren Adviesraad 2012-2018
-

-

Jaarlijkse Stadssubsidie: 400 euro
34 leden (politieke partijen – Bejaarden organisaties – Antennes)
Veilig en proper Eeklo – Centrumraad Zonneheem – Belangstellenden
Jaarlijks:
4 algemene vergaderingen + 4 maal Dagelijks Bestuur
Informatie – Sprekers = actualiteit – belangenbehartiging – bevraging – advies uitnodiging activiteiten – activeren – nieuwjaarsetentje voor alle leden
2 x per jaar: verspreiden Seniorengids – rapporteren Zonneheem programma – contactadressen
Aanwezig met geschenk (met Stadsbestuur) op alle Gouden en Briljanten Huwelijksjubileums en
bezoek aan de 100 jarigen
Via OCMW starten: jaarlijkse contacten van alle 75 en 80 jarigen (informatie over preventie op
belangrijke kantelmomenten in het seniorenleven)
Organiseren: knelpuntenwandeling – Opstarten Repair café
Organisatie Seniorenbeurs in het Zonneheem
Acties: Openbaar vervoer naar AZ Alma Ziekenhuis – veilig verkeer in de Stationsbuurt
Stimuleren Mindermobielenverver Zonneheem
Film voor alle Senioren in Eeklo: Sprakeloos

Wij rekenen erop dat U onze Inspiratie Nota U permanent zal inspireren, en aanzetten tot actieve
Bestuursraden voor Eeklo

Met een warm applaus en een attentie van schepen Smessaert bedanken alle leden uittredend voorzitter,
Jan Vandenberghe, voor zijn jarenlange inzet en engagement.

Verslag: Jan Vandoorne, diensthoofd Welzijn.

