VERSLAG
Verslag: Ouderenadviesraad
Datum: dinsdag 30 april 2019 om 9.30 uur
Plaats: raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Andrea De Gendt (OKRA Sint-Gillis-Waas), Pierre Moens (OKRA Sint-GillisWaas), Gisela Van Waebeeke (GOSA Gezinsbond Sint-Pauwels), Christianne Kessels
(Ouden van Dagen Meerdonk), Maria Steegman (GOSA Gezinsbond De Klinge), Etienne
Stremersch (GOSA Gezinsbond Sint-Gillis-Waas), Rita Potjeau (GOSA Gezinsbond SintGillis-Waas), Ilse Voeten (WZC Sint-Jozef), Benny Westerlinck (deskundige), Guido Sertyn
(deskundige), Paul De Saegher (deskundige), Marita Meul (schepen Welzijn), Krista Molders
(deskundige Welzijn en secretaris)
Verontschuldigd: Bernard De Cock (GOSA Gezinsbond Sint-Pauwels), Marcella De Clerc
(GOSA Gezinsbond De Klinge), Andre Merckx (OKRA Meerdonk), Albert Van Cleemput
(OKRA Meerdonk),
Afwezig: Rudiger Van Bogaert (Zestigplussers KVLV – Landelijke Gilde), Rita Geerts
(Zestigplussers KVLV – Landelijke Gilde), Luc Beeckman (OKRA Sint-Pauwels), Marcel Van
der Jeugt (OKRA Sint-Pauwels), Adrienne Van Eetvelt (OKRA De Klinge), Irene Van
Campenhout (OKRA De Klinge);

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 14 februari 2019
Inleiding: Guido Sertyn (uittredend voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt de leden van de ouderenadviesraad. Het verslag van 14 februari
2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderenadviesraad.
De koppeling van de nieuwjaarsreceptie aan een ouderenadviesraad is positief maar wordt
nog bijgestuurd. De agenda van de ouderenadviesraad wordt aangepast en het aanvangsuur
voor de nieuwjaarsreceptie wordt een halfuur later voorzien.
De gemeenteraad heeft in zitting van 4 april 2019 het nieuwe huishoudelijk reglement van de
ouderenadviesraad goedgekeurd. De leden en plaatsvervangers zullen het nieuwe
huishoudelijk reglement samen met het verslag ontvangen.
Opmerkingen: geen
Besluit:

Het verslag van 14 februari 2019 wordt goedgekeurd. De leden en plaatsvervangers
ontvangen het nieuwe reglement van de ouderenadviesraad samen met het verslag.
Punt 2: Hernieuwing samenstelling ouderenadviesraad
Inleiding: Marita Meul (schepen)
Bespreking:
De schepen bedankt namens de voorzitter en de ondervoorzitter alle uittredende leden en
plaatsvervangers voor hun jarenlange inzet in de ouderenadviesraad. Leden en
plaatsvervangers die hun engagement stopzetten, zullen namens de ouderenadviesraad een
dankkaart ontvangen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29 april 2019 de
samenstelling van de ouderenadviesraad vastgesteld.
De Welzijnsvereniging (WZC De Kroon en assistentiewoningen) is nog op zoek naar een
kandidaat afgevaardigde voor de ouderenadviesraad. William Vercauteren wenst niet langer
deel uit te maken van de ouderenadviesraad.
De kandidatuur van de ouderenvereniging NEOS is nog niet ingediend daarom zijn zij
momenteel nog niet opgenomen in het overzicht van de samenstelling ouderenadviesraad.

vereniging

naam

voornaam

functie

Ouden van Dagen

Kessels

Christianne

afgevaardigde

Deskundige

Sertijn

Guido

afgevaardigde

Okra Sint-Pauwels

Beeckman

Luc

afgevaardigde

Okra Sint-Pauwels

Van Der Jeugt

Marcel

plaatsvervanger

Gezinsbond SGW - GOSA

Stremersch

Etienne

afgevaardigde

Gezinsbond SGW - GOSA

Potjeau

Rita

plaatsvervanger

Gezinsbond Sint-Pauwels GOSA

Van Waebeeke

Gisella

afgevaardigde

Gezinsbond Sint-Pauwels GOSA

De Cock

Bernard

plaatsvervanger

OKRA De Klinge

Van Eetvelt

Adrienne

afgevaardigde

OKRA De Klinge

Van
Campenhout

Irène

plaatsvervanger

Deskundige

Westerlinck

Benny

afgevaardigde
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OKRA Meerdonk

Merckx

André

afgevaardigde

OKRA Meerdonk

Van Cleemput

Albert

plaatsvervanger

Gezinsbond De Klinge - GOSA

Steegmans

Maria

afgevaardigde

Gezinsbond De Klinge - GOSA

De Clerc

Marcella

plaatsvervanger

WZC Sint-Jozef

Voeten

Ilse

afgevaardigde

WZC Sint-Jozef

Engels

Jessica

plaatsvervanger

Zestig Plus Landelijke Gilde & KVLV

Van Bogaert

Rudiger

afgevaardigde

Zestig Plus Landelijke Gilde & KVLV

Geerts

Rita

plaatsvervanger

WZC De Kroon +
assistentiewoningen

NN

OKRA Sint-Gillis-Waas

De Gendt

Andrea

afgevaardigde

OKRA Sint-Gillis-Waas

Moens

Pierre

plaatsvervanger

deskundige

De Saegher

Paul

afgevaardigde

Opmerkingen: geen
Besluit: Kennisname van de samenstelling van de leden en plaatsvervangers van de
ouderenadviesraad.
Punt 3: Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter ouderenadviesraad.
Inleiding: Marita Meul (schepen)
Bespreking:
De ouderenadviesraad wil uittredende voorzitter Guido Sertyn en uittredend ondervoorzitter
Maria Steegmans bedanken voor hun inzet de voorbije jaren.
Volgens het huishoudelijk reglement moeten de geïnteresseerde kandidaten voor de functie
van voorzitter en ondervoorzitter schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de secretaris. De
voorzitter en ondervoorzitter worden door de stemgerechtigde leden van de
ouderenadviesraad verkozen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Vervolgens worden
de verkozen functies ter bekrachtiging voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. (artikel 5.3. van het huishoudelijk reglement)
De secretaris van de ouderenadviesraad heeft één kandidatuur voor de functie van voorzitter
nl. Guido Sertyn en één kandidatuur voor de functie van ondervoorzitter nl. Maria Steegmans
ontvangen. Beide kandidaten voldoen aan de persoonsgebonden en/of
verenigingsgebonden voorwaarden.
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De verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter geschiedt bij geheime stemming en bij
volstrekte meerderheid. De stemmen kunnen enkel uitgebracht worden op de kandidaten die
op de lijst voorkomen, die de secretaris heeft vastgesteld. (artikel 9.1. van het huishoudelijk
reglement)
Aantal aanwezige leden ouderenadviesraad: 13
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden ouderenadviesraad: 9
De ouderenadviesraad gaat over tot de geheime stemming van de voorzitter.
De ouderenadviesraad gaat over tot de geheime stemming van de ondervoorzitter
Resultaten stemmen voorzitter
Aantal ja stemmen: 9
Aantal neen stemmen: 0
Aantal onthoudingen/blanco: 0
Resultaten stemmen ondervoorzitter
Aantal ja stemmen: 9
Aantal neen stemmen: 0
Aantal onthoudingen/blanco : 0

Besluit:
De ouderenadviesraad heeft met 9 ja-stemmen Guido Sertyn verkozen tot voorzitter van de
ouderenadviesraad.
De ouderenadviesraad heeft met 9 ja-stemmen Maria Steegmans verkozen tot
ondervoorzitter van de ouderenadviesraad
De verkozen functies van voorzitter en ondervoorzitter van de ouderenadviesraad worden ter
bekrachtiging voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Punt 4: Memorandum ouderenadviesraad – stand van zaken
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018 heeft de ouderenadviesraad
aan de toenmalige voorzitters van de politieke partijen en toenmalige gemeenteraadsleden
(februari 2018) het memorandum overhandigd.
Op vraag van de ouderenadviesraad is het memorandum nogmaals overhandigd aan alle de
gemeenteraadsleden (inclusief de nieuwe gemeenteraadsleden).
Het is echter niet de bedoeling dat het memorandum een dode letter blijft. Het memorandum
bestaat uit verschillende thema’s. Het is belangrijk dat de ouderenadviesraad deze thema’s
vertaalt in acties door een jaaractieplan op te stellen.
De voorzitter overloopt met de aanwezigen van de ouderenadviesraad het eerste thema van
het memorandum nl. publieke ruimte en gebouwen.
Opmerkingen:
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-

-

-

-

Toegankelijkheid ouderen
o Vraag naar de toegankelijkheid van de ingang GC De Route. Momenteel is
het onmogelijk voor een persoon in een rolstoel om zich zelfstandig een
toegang te verschaffen in het gebouw GC De Route. De ouderenadviesraad
vraagt aan het beleid om de toegang van GC De Route aan te passen.
o Vraag om een oversteekplaats voor voetgangers te maken ter hoogte van
Pompstraat/Gaverstraat
Openbare toiletten
o is een algemeen probleem in verschillende gemeenten.
o toiletten in openbare gebouwen kunnen niet in het weekend of tijdens de
avond of nacht openblijven.
o bereidheid om te betalen om gebruik te kunnen maken van een proper
openbaar toilet
o plaatsen van openbare toiletten is voor de gemeente een dure investering
Gemeentelijke zitdag in de deelgemeenten
o vraag naar een proefproject van drie maanden waarbij een
bibliotheekmedewerker de vragen van de mensen noteert
o eventueel inwoners met MMC of handicar ophalen en naar het Administratief
en Bestuurscentrum vervoeren
o de taken van de gemeente zijn heel divers. Niet alle taken kunnen uitgevoerd
worden op een andere locatie.
Meer rustbanken en groen in de dorpskernen.
o De gemeente kiest voor een milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding
o Oproep van de schepen om suggesties voor het plaatsen van een rustbank
door te geven.
o De rustbanken, die de gemeente plaatst, zijn onderhoudsvriendelijk en
vandalismebestendig.

Besluit:
Het memorandum wordt toegevoegd bij het verslag zodat ook de nieuwe leden van de
ouderenadviesraad dit beleidsdocument hebben.
De ouderenadviesraad vraagt om de mogelijkheid te bekijken van de aanleg oversteekplaats
voetgangers ter hoogte van de Pompstraat/Gaverstraat richting Aststraat.
De ouderenadviesraad vraagt eveneens de toegang van het gebouw GC De Route te
verbeteren zodat deze toegankelijk wordt voor personen in een rolstoel o.a. plaatsen van
automatische deuren.
De ouderenadviesraad vraagt om een proefproject voor drie maanden op te starten in
bijvoorbeeld Meerdonk waarbij de bibliotheekmedewerker de vragen van de inwoners
noteert.
De problematiek van de openbare toiletten wordt ook besproken op het regionaal platform
ouderenparticipatie Waasland.
De leden van de ouderenadviesraad worden aangemoedigd om suggesties over de plaats
van de rustbanken door te geven aan Welzijn of rechtstreeks aan Cultuur en Toerisme.
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Punt 5: Verdeling subsidiedossiers ouderenverenigingen
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
Alle ouderenverenigingen hebben tijdig hun subsidiedossier ingediend. De verdeling van de
subsidies:
LEDEN

ACTIVITEITEN
CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

CAT. 5

NR Naam

Deelgemeente 2018 Punten 2018 Punten 2018 Punten 2018 Punten 2018 Punten 2018 Punten Totaal Bedrag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De Klinge
De Klinge
Meerdonk
Meerdonk
Sint-Gillis
Sint-Gillis
Sint-Gillis
Sint-Pauwels
Sint-Pauwels
Sint-Gillis

Okra
Gosa Gezinsbond
Okra
Ouden van dagen
Gosa Gezinsbond
Okra
60+ KVLV-Landelijke Gilde
Gosa Gezinsbond
Okra
Neos

120
73
143
127
151
587
224
82
183
340

15
10
15
15
20
60
25
10
20
35

126
60
11
50
50
4
6
0
57
17

63,00
30,00
5,50
25,00
25,00
2,00
3,00
0,00
28,50
8,50

4
5
5
3
4
5
4
5
5
3

4
5
5
3
4
5
4
5
5
3

8
8
9
0
12
1
0
6
8
7

24,00
24,00
27,00
0,00
36,00
3,00
0,00
18,00
24,00
21,00

3
9
1
0
0
1
3
3
14
1

15
45
5
0
0
5
15
15
70
5

13
0
12
4
0
29
15
2
7
13

130
0
120
40
0
290
150
20
70
130

251,00
114,00
177,50
83,00
85,00
365,00
197,00
68,00
217,50
202,50

598,81
271,97
423,46
198,01
202,78
870,78
469,98
162,23
518,89
483,10

1760,50 4200,00

Deze verdeling is voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Opmerkingen: De Ouden van Dagen bedankt de gemeente voor deze financiële
ondersteuning.
Besluit: Kennisname van de verdeling van de subsidies ouderenverenigingen.

Punt 6: Regionaal platform Ouderenparticipatie
Inleiding: Krista Molders (secretaris)
Bespreking:
De Vlaamse overheid ondersteunt de lokale ouderenbeleidsparticipatie via een netwerk van
23 Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO). Sint-Gillis-Waas behoort samen
met de gemeenten Beveren, Kruibeke, Stekene, Lokeren, Sint-Niklaas en Temse tot de RPO
Waasland.
De opdrachten van RPO zijn:
- Informatiedoorstroming
- Ervaringsuitwisseling tussen de lokale ouderenadviesraden
- Signalen over lokale ouderenbeleidsparticipatie opvangen en doorgeven
- Verkennen van goede praktijken ouderenbeleidsparticipatie
- Vormingsinitiatieven
De samenstelling van RPO
- Minstens 1 vertegenwoordiger van elke lokale ouderenadviesraad uit de regio
- 1 vertegenwoordiger per erkende ouderenvereniging actief in de regio op vlak van
ouderenbeleidsparticipatie
- Minstens 2 niet-georganiseerde leden van een lokale ouderenadviesraad uit de regio
- Ad hoc aan te vullen met lokale ambtenaren, beleidspersoon
De werking
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-

Vergaderfrequentie – minstens 3x/jaar
Voorzitterschap/verslaggeving wordt opgenomen door ouderen
Ondersteuning van regionale beleidsmedewerkers

Op donderdag 4 april 2019 heeft in de gemeente Beveren het eerste Regionaal Platform
Ouderenbeleidsparticipatie plaatsgevonden. De volgende vergaderingen zijn gepland op
- 6 juni 2019
- 26 september 2019
- 28 november 2019 (Sint-Gillis-Waas is gastgemeente)
Volgende thema’s zullen in de toekomst besproken worden nl. acties rond hitteplan,
smartcity o.a. het verdwijnen van bankautomaten
Welke leden van de ouderenadviesraad hebben interesse om deel te nemen aan het
Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie regio Waasland.
Opmerkingen:
- De ouderenadviesraad stelt voor om een brief te schrijven naar de hogere bevoegde
overheid met de vraag om de financiële instellingen te verplichten om een
minimumdienstverlening in de (deel)gemeenten te voorzien.
- Er zijn nog steeds inwoners, die nog niet ingeburgerd zijn in de wereld van
automatisering en het digitale tijdperk.
Besluit:
Volgende leden van de ouderenadviesraad wensen deel te nemen aan het Regionaal
Platform Ouderenbeleidsparticipatie regio Waasland:
- Guido Sertyn (voorzitter)
- Maria Steegmans (ondervoorzitter)
- Benny Westerlinck (lid)
Aangevuld met schepen Meul en Krista Molders (deskundige Welzijn)
De ouderadviesraad schrijft een brief naar de hogere bevoegde overheid met de vraag om
de financiële instellingen te verplichten om een minimumdienstverlening in de
(deel)gemeenten te voorzien.

Punt 7: Programma-activiteiten 2019
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
a. Evaluatie seniorenbal 21.03.2019
Er waren 112 aanwezigen op het seniorenbal van 21 maart 2019. De voorzitter
bedankt namens de ouderenadviesraad de vereniging VAMOS voor de vlotte
bediening.
Totaalaantal kaarten: 201
Totaalaantal kaarten vvk: 80 x 2.5 = 200 euro
Totaalaantal kaarten kassa: 32 x 3 = 96 euro
Totaalaantal verkochte kaarten bedrag = 296 euro
Totaalaantal niet verkochte kaarten: 89
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De gemeente betaalt de DJ en SABAM. De uitkoopsom voor de DJ is 350 euro. De
kosten voor SABAM bedraagt 217 euro.
Besluit: Kennisname evaluatie seniorenbal 21 maart 2019. De ouderenadviesraad
beslist om de tarieven inkom en drank voorlopig niet aan te passen.
b. Evaluatie - infosessie gezonde voeding (winkeloefening) 25.04.2019 om 14 uur –
GC De Route (kleine ontspanningszaal)
- Voor deze sessie zijn zeven personen komen opdagen. De infosessie,
gegeven door een diëtist, is interessant.
Welzijn vraagt aan de ouderenadviesraad om de organisatie van vormingen
zoals deze infosessie grondig te evalueren. De balans tussen de participatie
aan deze vormingen/infosessies en de inzet van logistieke, materiele
ondersteuning is zoek. (zie ook eerdere vormingen/infosessies). Is er
voldoende aanbod voor de ouderen vanuit de ouderenverenigingen? Is dit
nog een taak/opdracht voor de ouderenadviesraad?
Besluit: De ouderenadviesraad stelt vast dat er veel activiteiten zijn voor de ouderen.
De opkomst is ook afhankelijk van het thema/onderwerp. Veiligheidsthema’s zoals
brandveiligheid woning ouderen, verkeer zijn wel populair.
c. Ambachtelijk weekend – uitstap 18.08.2019 (herneming agendapunt 14.02.2019)
- Jaarlijks wordt een bus uitstap georganiseerd voor 55plussers tijdens het
Ambachtelijk Weekend. Deze busrit gebeurt onder begeleiding van een
ervaren gids.
- De deelnemers betalen 5 euro per persoon. Vanaf dit jaar zullen de
deelnemers aangemoedigd worden om met een overschrijving te betalen.
- Inschrijven voor deze uitstap kan vanaf 22.07.2019. De inschrijvingen worden
op 13.08.2019 afgesloten.
Besluit: Kennisname Ambachtelijk Weekend 2019. WZC Sint-Jozef wil dit zeker mee
bekendmaken bij de bewoners van de assistentiewoningen.
d. Seniorenbal 17.10.2019 (herneming agendapunt 14.02.2019)
- Start kaartenverkoop op 01.10.2019
Besluit: Kennisname start kaartenverkoop
e. Toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ 29.10.2019 (herneming agendapunt
14.02.2019)
- de overeenkomst tussen de gemeente en het theatergezelschap is
ondertekend. Een exemplaar is al terugbezorgd aan het theatergezelschap.
- Praktische informatie
o Kaartenverkoop – vraagprijs? Genummerde kaarten? Waar te
verkrijgen? Enkel welzijnshuis of ook bij leden ouderenadviesraad?
o bestelling gebakje?
o hoe promotie maken voor deze activiteit? – minstens 6 weken voor
evenement promotie starten
Besluit: De ouderenadviesraad beslist het volgende i.v.m. het toneelstuk:
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-

f.

de genummerde kaarten kosten 5 euro (toneel + cake/koffie en thee). Welzijn
vraagt bij Cultuur en Toerisme na mogelijkheid ticketverkoop via systeem van
GC De Route.
eerste rij wordt voorbehouden voor mensen met een beperking
promotie o.a. flyer, uitdatabank, winterkrant, social media
agendapunt wordt hernomen volgende ouderenadviesraad

Voorstel studie-uitstap ouderenadviesraad (herneming agendapunt 14.02.2019)
Benny en Maria werken dit verder uit. Wellicht een uitstap naar Red Star Line
Museum in Antwerpen.
Besluit:
De ouderenadviesraad beslist om in te gaan op het voorstel om een studie uitstap te
organiseren naar het Red Star Line Museum in Antwerpen op donderdag 12
september 2019.
Deze studie uitstap staat open voor alle leden en plaatsvervangers en hun partners.
De ouderenadviesraad wil dit jaar ook nog de uittredende leden en plaatsvervangers
en hun partners uitnodigen.
De kosten van de trein, de gidsen en de welkomstkoffie worden gedragen door de
gemeente. De kosten voor de tram en het middagmaal zijn voor de deelnemers. De
kostprijs wordt geschat op 30 euro per persoon.
De inschrijving is pas definitief bij betaling. Er is mogelijkheid om te betalen tijdens de
volgende ouderenadviesraad.
Welzijn zorgt voor de uitnodiging – zeker de geboortedatum en/of rijksregisternummer
vermelden op de uitnodiging.

Punt 8: Mededelingen/rondvraag
a. Lokale bevraging gezondheid
De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een lokale
gezondheidsenquête laten ontwikkelen. De resultaten van deze gezondheidsenquête kunnen
samen met de methodiek Gezonde Gemeente als basis dienen voor het preventieve
gezondheidsbeleid in de gemeente. Er zijn ook interessante linken te leggen met o.a. sporten omgevingsbeleid en ruimtelijke ordening.
Met de informatie die in de gezondheidsenquête wordt verzameld, kan de gemeente samen
met Logo aan de slag om prioriteiten te stellen in het lokale preventieve gezondheidsbeleid.
De thema’s van de bevraging zijn geselecteerd op basis van relevantie op lokaal niveau. De
focus ligt daarbij op leefstijl, gezondheidsgedrag en gezondheid in de omgeving.
Voorbeelden van thema’s zijn mentale gezondheid, voeding en beweging.
De gemeente wordt ondersteund door Logo Waasland o.a. voor het draaiboek. De
wetenschappelijke taken zoals het trekken van de steekproef, de analyse van de data en het
opmaken van het eindrapport worden vervuld door Sciensano.
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Het is de bedoeling om begin september 2019 te starten met deze bevraging. We roepen
alle leden van de ouderenadviesraad op om ouderen die deze bevraging ontvangen aan te
moedigen deel te nemen.

b. Ouderenweek 18 tot 24 november 2019
Jaarlijks vindt de ouderenweek plaats van 18 tot 24 november. Het thema is “ouderen
als actieve schakel voor een hechtere buurt” – zijn er ouderenverenigingen die iets
speciaal doen tijdens deze week? Heeft de ouderenadviesraad zin om de
ouderenweek meer in de kijker te zetten?

Datum volgende vergadering
Dinsdag 25 juni om 9.30 uur in de raadzaal van het Adminstratief- en
Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1
.
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