Gemeentelijke Seniorenraad Merelbeke
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING donderdag 05 september 2019
Aanwezig : Botte W., Cassan M., Coppens L., Coupé P., De Bosschere J., De Loore J., Helleputte F.,
Van Oudenhove L., Verleye R., Boerjan E., Cnockaert A., Creyf P., Den Tijn D., Dupontseel N.,
Snoeck M., Strypsteen A-M., Van Den Broecke I., Van Belle J., Laforce E., Van Oostende R.,
Loeman M., De Jaeger R., De Rijcke R., Dick Y., Eeckhout G., Fack I., Hulstaert M., Lejeune M.,
Uyttendaele M-L., Willems E., Poriau D., Verstringe R.,
Verontschuldigd : Baele F., Parmentier L., Rammelaere G., Opstal Ch., Den Tijn E., Schollaert R.
Uitnodiging +Vrijwillig : Kristine De Volder en Chris Hostens.
1.

Verwelkoming
Voorzitter Martine verwelkomt de schepen, Rian (onderst. ambten.), alle raadsleden
en sympathisanten.

2. Goedkeuring agenda +verslag AV dd. 20.06.2019
Blz.3 : ZORG - de behoeftigen : is de UIT-PAS voldoende gekend?
meer in september in artikel Seniorenraad;
antwoord : opgenomen in Infomagazine september 2019 - blz. 11
Blz.3: elke 3de maandag van de maand bestaat de mogelijkheid tot samenkomst om te knutselen of
koffie te drinken in het “Floraatje” achter de kerk. Vraag om terug publicatie in Infomagazine te
plaatsen.
antwoord : de activiteiten van het LDC verschijnen automatisch in Infomagazine Merelbeke.
Zouden er nu moeten instaan (ook info over kansentarief).
Met deze aanvullingen worden agenda en verslag dd. 20.06.2019 goedgekeurd.
3. Erevoorzitter
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten dhr. J. De Bosschere te benoemen tot ere-voorzitter van de
Seniorenraad.
Johnny bedankt voor deze erkenning na diverse jaren als secretaris en voorzitter.
Hij vraagt aandacht om bij eventuele officiële uitnodigingen, dhr. Norbert De Vogelaere, ook
ere-voorzitter, niet te vergeten.
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4. Ontwerp adviezen beleidsplan
Door het gemeentebestuur werd gevraagd dit ontwerp in september in te dienen, maar de voorzitter
wil dit toch eerste voorleggen en bespreken in deze Algemene Vergadering.
- inclusie oudere allochtonen
De werkgroepen “Gezondheid, zorg, welzijn en huisvesting” en “Sport, cultuur en ontspanning”,
staan open om die mensen bij alle activiteiten te betrekken.
De uiteindelijk vaststelling is dat het een project moet zijn die gedragen wordt door de gemeente.
Mevrouw M.C.Dierickx van het Sociaal Huis is bereid daaraan mee te werken, zelfs na haar actieve
loopbaan.
Dit item is ook besproken in het Dagelijks Bestuur, met vele opmerkingen zoals :
. over hoeveel mensen gaat het, willen die wel deelnemen, zijn ze geïnteresseerd, enz...
. deze mensen niet discrimineren maar ook niet voortrekken.
Een directe interesse in bijvoorbeeld de seniorenweek is misschien niet aan de orde , maar mocht
dit toch blijken, dan mag die aanwezigheid van mensen met een andere cultuur geen last betekenen
maar een hulp tot integratie. Mocht blijken dat ze een speciale dag wensen te beleven, zowel tijdens
de seniorenweek of een andere dag, is de seniorenraad bereid daaraan mee te helpen.
Via de gemeente kan een buurtanalyse voorzien worden. Het aantal moet de moeite lonen om die
mensen er bij te betrekken, gezien de inspanningen die er tegenoverstaan. Deze mensen zijn zeer
moeilijk te benaderen door binding met hun cultuur. Bij eventuele bezoeken zullen de kinderen daar
vermoedelijk bij zijn (wenselijk voor de taal). Voorstel om ze niet te bezoeken omdat wij dat ook niet
doen bij onze ouderen. Deze ouderen zijn niet gewoon van buiten te komen en blijven in hun groep.
Eventueel via kleine groepjes, waar kenbaar gemaakt wordt wat wij hen kunnen aanbieden.
Een voorbeeld van vrijwilligerswerk in het LDC De Merelaar wordt aangehaald. Een afzonderlijke dag
organiseren lijkt opportuun. Ook nieuwkomers in de buurt aanspreken en informeren.
Gedane bezoeken in Gent op 12 adressen bracht slechts 1 positief resultaat.
In Ronse had men het gevoel niet genoeg mensen te bereiken via het dienstencentrum (met focusgroepen) Na een moeilijke beginperiode blijkt toch de integratie goed te verlopen.
- lokaal dienstencentrum Flora (zie beleidsnota)
Er is sprake van een antenne LDC in de Florawijk.
In afwachting is er vraag om het zaaltje achter de kerk meer open te houden voor eenzame en/of
oudere personen die daar terecht kunnen voor een babbel, een koffie, een krant. Voorlopig is dat
slechts 1X per maand.
Graag een petanquebaan als ontspanning, maar tevens als sociale controle (tegen vandalisme).
- sportieve ouderen
Er is een tekort aan degelijke zitbanken op de uitgestippelde wandelroutes van de gemeente.
Vraag om bijkomende zitbanken te plaatsen en de kapotte te vervangen.
Zitbanken zijn welkom op rustplaatsen, ook naast bushokjes of in de dorpskernen.
- buiten centrum
Er is een mooi netwerk van fiets- en wandelwegen buiten het centrum.
In diverse straten zijn zeer smalle stroken voor fietsers en voetgangers samen.
Graag uniforme aanduidingen dat fietsers en wandelaars het pad kunnen gebruiken.
Bij voorkeur geen speed pedelecs op de fietspaden voor de veligheid van kinderen en rolwagengebruikers.
Kan er tijdens de wandeling, georganiseerd in de seniorenweek, genoteerd worden (gevaarlijke
oversteken, rustpunten, zit banken) wat vatbaar is voor verbeteringen.
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De wandeling is uitgetekend te velde zoals vorig jaar en zonder opmerkingen.
Chris stapt de wandelingen altijd meerdere keren uit en zal dit jaar speciaal uitkijken naar eventuele
gebrekken en ze noteren.
Er werd vastgesteld dat wandelen, uitleg beluisteren, rondkijken en noteren als combinatie moeilijk is.
Er wordt ook aangegeven dat vele kleine technische zaken, niet onmiddellijk door de gemeentelijke
diensten kunnen verwerkt worden, boven de jaarlijks geplande werken.
- gemeentehallen
Worden gebruikt door diverse organisaties van Merelbeke en verenigingen daarbuiten.
Graag stand van zaken i.v.m. verwarming, algemene opsmuk (WC’s), isolatie, veiligheid.
Een copie van de vorige briefwisseling + verslag is onvangen door schepen Poriau om te zien wat
gevolg er toentertijd aan gegeven is.
Na onderzoek in de vorige bestuursgroep is vastgesteld, dat het antwoord van de gemeentelijke
preventiedienst, waarschijnlijk door een interne miscommunicatie binnen de seniorenraad, niet is
ontvangen. De preventiedienst heeft brandweer en politie daarvan op de hoogte gebracht.
In het beleidsplan is er nog geen besluit genomen i.v.m investeringen of gebruik, wat van zeer groot
belang is voor de seniorenweek, waarin wij er tot op heden, 2 volle dagen gebruik van maken en in de
toekomst misschien nog meer.
Op de info-avond van het beleidsplan in de Flora, met verschillende panelen van te bespreken punten,
waarbij de aanwezigen hun voorkeursinteresse konden aanduiden met bolletjes, heeft het item
“gemeentehallen” onvoldoende gescoord. Volgens Rian is dit in vergadering tersprake gekomen.
- aanvullende adviezen (schepen Poriau)
. speciale tegels voor visueel gehandicapten aan de bushaltes
. toegankelijkheid van de toiletten op de begraafplaats
Wordt opgenomen voor een volgende gemeenteraad.
- Een samenkomst is voorzien met dhr. Van Huffel, schepen, waarbij de verschillende adviezen en/of
pijnpunten zullen voorgesteld en besproken worden. Wordt verder opgevolgd.
5. Ziekenbezoeken
We plannen en vragen akkoord om ziekenbezoek te brengen aan leden van de raad (langdurige,
operationele ingreep, enz...)
Dit zou gebeuren mits toestemming van betrokkene, waarbij de privacy wordt gerespecteerd.
De voorzitter vraagt in kennis gesteld te worden van dergelijke gevallen. Akkoord.
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan om eveneens een geschenk aan te kopen.
6. Kandidaat lid
Voor dhr. F. Van De Steene, kandidaat lid, die een heel beledigende mail heeft gestuurd over de
secretaris, is besloten, eveneens in het licht van vroegere gebeurtenissen (woordspelingen, mails,
moeilijkeden in de voorbije jaren), dat hij ontzet wordt als kandidaat effectief lid van de Seniorenraad.
De AV is een openbare vergadering waar ook hij mag aanwezig zijn, maar waarbij hij het woord niet
meer krijgt.
Voorafgaandelijk is een gesprek geweest ter verduidelijking met dhr. Lachaert en mevr. Poriau en is
ook een brief met ons besluit gericht aan het college van Burgemeester en schepenen.
Dit besluit is hem persoonlijk medegedeeld door dhr. Paul Coupé en de voorzitter.
Er wordt gevraagd eventuele mails of telefoons van hem, aangaande de seniorenraad, te melden aan
de voorzitter.
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7. Seniorenweek
- folder openingsreceptie wordt rondbedeeld en besproken
- iedereen krijgt vijf kaarten, voor de verenigingen idem als vorig jaar.
Kaarten die niet verkocht zijn terug bij Lieve op AV 07.11.19 en voor meer kaarten ook bij Lieve.
- Kaarten met kansentarief ( verminderd tarief) te bekomen in het LDC De Merelaar.
- kosten activiteiten : wordt geregeld met factuur tot een maximum van € 250.
De activiteit van VIEF op maandag 18.11.19 is reeds geregeld.
- Vraag aan nieuwe leden van de SR om medewerking en om zich aan te melden.
- Brouwer : firma Pede was de voordeligste en de bestelling is doorgegeven.
Freddy houdt het dagelijks verbruik bij, zoals vorige jaren, maar nu in het vooruitzicht van te
verwachten onderhandelingen i.v.m het cultuurhuis.
- de bezetting van de kassa’s blijft zoals vorig jaar
- Lieve heeft contact gehad met de coördinator van de Infomagazine, alles in orde en een samenkomst
is nog voorzien.
- Vraag aan Rian of de foto van de drie artiesten bij de opening kan geprojecteerd worden op de
twee schermen in de raadzaal
- De bestelling van wijn en cava bij de firma Bollaert is gebeurd.
Lieve zal de maat van de wijnglazen (18 cl) doorgeven.
De aangehaalde vergoeding vorig jaar, betaald aan dhr. F. Baele, was niet voor het gebruik van zijn
glazen maar voor het veelvuldige vervoer tijdens de SW.
- Voor de koffie is alles geregeld : op- en afhalen gratis. Chris moet juist opgave doen van het aantal
kg, tassen en ondertassen aan de leverancier. Overleg gebeurt nog met alle medewerkers.
- Monique neemt contact op met Eurotuin voor de gratis bloemetjes op de tafels.
Een viertal grote palmen worden gehuurd bij firma Van De Putte, voor vrijdag en zaterdag, ter
opfrissing van de zaal en het podium.
Dubbele aandacht voor : 1. water voor aanwezige elektronica (verlichting, boxen, kabels, enz...)
2. direct op de goede plaats stellen, rekening houdend met het gewicht van
deze planten.
Eurotuin verhuurt geen bloemen of planten, waardoor geen misnoegen kan optreden tussen beide
firma’s.
- Er is nog een coördinatievergadering met de techniekers van de cultuurraad.
- Publiciteitsmateriaal :
- blijkbaar heeft iedereen gewacht op deze vergadering om folders, affiches, enz... op te
vragen
- spandoek wordt voorgesteld : is transparant en winddoorlatend
- folders liggen per pakjes van 50 beschikbaar om mee te nemen
- Na overleg met de dienst werken voor het ophangen van de spandoeken, heeft Johnny via de
gemeente bekomen dat de publicatie gebeurt vanaf 23.10.2019.
- vrijwilligers worden gevraagd voor de verdeling van affiches en folders op de volgende plaatsen :
- OCMW en PVT De Wadi

Monique

- De Heide

Gilbert

- Prov. Centr. Lemberge

Martine

- Christoforus Groep

Paul

- Rusthuizen Bottelare

Marie-Louise

Bij deze bezoeken kan aangedrongen worden om ons te melden met hoeveel personen zijn denken
te komen, om te voorzien in reservatie.
- Vanaf winkel schepen Van De Steene tot ACTION : beide kanten : Martine
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- Vraag om het geld van verkochte kaarten op rekening te storten kan aanvaard worden, maar
de afsluitdag is voorzien op 07.11.2019 en wordt bij voorkeur behouden.
- quiz : - organisatie verantwoordelijke is Roland. De opsteller van de vragen blijft anoniem.
- het Dag. Bestuur heeft beslist dat de toekenning van de tafels door de secretaris zal gebeuren
bij de inschrijving en niet meer bij loting.
- samenwerking tussen groep/wijk van dezelfde buurt, moet vermeden worden.
- de richtlijnen om na te leven zullen door de voorzitter vóór de start van de quiz uitgelegd
worden
- voor de winnaars worden KADO-checques van de gemeente voorzien.
8. Locatie Seniorenweek 2020
Martine had contact met dhr. B. Vrijens, voorzitter AGB (Autonome Gemeentebedrijven Vrijetijdsinfrastructuren) over de concessie in het Cultuurhuis, waarvoor tot op heden nog geen
concessionaris is gevonden.
Van zodra de voorwaarden van de concessie duidelijk zijn, zal de directie van AGB Martine uitnodigen.
Belanrijk is daarbij onze vraag om, als gemeentelijke adviesraad, gunstige voorwaarden te krijgen.
Daarom is het belangrijk de daginkomsten te kennen als basis tot onderhandelen.
Gemeenschapscentrum ‘t Groenendal heeft binnenkort een afscheidsfeest als beëindiging van het
organiseren van festiviteiten, maar onze vastgelegde activiteiten gaan gewoon door.
9. VARIA
De eerste 2 punten werden besproken bij aanvang van de vergadering door de beperkte aanwezigheid
van mevr. K. De Volder
- Mededeling dat via de Zorgraad (8 gemeenten), een project opgestart is tot samenwerking met een
psychologe voor 65+, i.v.m. de 1ste lijnszorg.
De aanstelling van deze psychologe mevr. Lisa De Milder, is goedgekeurd voor 3 jaar + eventeel nog
bijkomende 3 jaar.
Vaste zitdag in LDC De Merelaar wordt de DINSDAG.
Gesprekken kunnen handelen over rouwverwerking, eenzaamheid, enz... (geen zware problematiek).
Een gesprek zal € 11 kosten, met een maximum van 50 gesprekken. Dit wordt € 4 voor personen
met kansentarief. Wanneer men bij een gesprek vaststelt dat deze € 4 nog moeilijk is om te betalen,
kan een aanpassing gebeuren. Afspraken worden gemaakt via mevr. K. De Volder.
Er is geen attest van huisdokter nodig.
Wanneer bij een 1ste gesprek wordt vastgesteld dat een situatie te zwaar is, wordt voor verdere
begeleiding gezorgd of contacten gelegd.
- Mobiliteit tijdens seniorenweek
Mogelijkheid om personen met een mobiliteitsprobleem naar het afsluitfeest te brengen.
Dit zou gebeuren op basis van vrijwillige chauffeurs.
Het is aan te raden dat de verenigingen hun leden daarvan op de hoogte brengen.
Aanvragen richten tot het L.D.C voor verwerking.
- Rita voorziet, in het kader van de werkgroep cultuur, een test-wandeling te organiseren voor
leden SR, met startplaats gemeentehallen om te eindigen aan L.D.C De Merelaar op DONDERDAG
26.09.19, eventueel in 2 groepen, naargelang de interesse.
Bedoeling is uitleg verschaffen, anekdotes vertellen, enz.. die aan bod komen tijdens deze verkenning van Merelbeke. (geeft een korte beschrijving).

6.
Martine kan via mevr. K. De Volder meegeven dat :
indien dit zou doorgaan voor mantelzorgers, personen onder “beschermd gezamenlijk wonen” en
rolstoelgebruikers, er een gratis koffie kan aangeboden worden in het LDC.
- Volgende vergadering op donderdag 07.11.19, terug een AV + SW samen om 14.00 u. in de
Raadzaal gemeentehuis.
De enige vergadering “uitsluitend Seniorenweek” zal plaatsvinden in de maand MEI 2020.
Dit zal de betrokkenheid staven en stimuleren voor de vrijwillige medewerkers.
- Tijdens de samenkomst met dhr. Lachaert en mevr. Poriau is gevraagd de afsprakennota te ontvangen,
doordat ze ter sprake komt op 07.11.19. Mevr. Poriau houdt Martine op de hoogte.
- Seniorenweek 2020
Voorstel/vraag : behouden we hetzelfde patroon van de seniorenweek.
Graag eventuele suggesties, ideeën, vragen, activiteiten, enz... als opfrissing doorspelen aan het bestuur. Toekomstgericht zowel voor jong- als voor oudere senioren.
Voor afsluitfeest kan een mix overwogen worden tussen vlaamse artiesten en een
ander genre.
Vraag of iemand van de vergadering een afsluitfeest met vlaamse artiesten niet goed vindt.
Misschien aanpassen van genre (kleinkunst, dansen).
Lieve vraagt dit onderwerp te bespreken NA de seniorenweek 2019, door het vele werk dat nog moet
gebeuren en in een vergadering waarin de evaluatie aan bod komt.
Artiesten boeken moet zeker gebeuren in de maand december 2019.
Dit gebeurt normaliter via een dagelijks bestuur waarbij soms meerdere belangrijke beslissingen
moeten genomen worden.
Een evaluatievergadering van de seniorenweek 2019, is mogelijk op 12 of 19 DECEMBER 2019.
Mededeling : er zijn vrijkaarten voor de JAARBEURS beschikbaar.
De vergadering wordt besloten om 15.40u.
De secretaris

