VERSLAG
Verslag: Ouderenadviesraad
Datum: dinsdag 22 september 2020 om 9.30 uur
Plaats: Welzijnshuis – bibzaal
Aanwezig: Andrea De Gendt (OKRA Sint-Gillis-Waas), Pierre Moens (OKRA Sint-GillisWaas), Rudiger Van Bogaert (Zestigplussers KVLV-Landelijke Gilde), Gisela Van Waebeeke
(GOSA Gezinsbond Sint-Pauwels), Christianne Kessels (Ouden van Dagen Meerdonk),
Maria Steegmans (ondervoorzitter OAR + GOSA Gezinsbond De Klinge), Marcella De Clerc
(GOSA Gezinsbond De Klinge), Luc Beeckman (OKRA Sint-Pauwels), Godelieve Van de
Voorde (OKRA Sint-Pauwels), Andre Merckx (OKRA Meerdonk), Albert Van Cleemput
(OKRA Meerdonk), Etienne Stremersch (GOSA Gezinsbond Sint-Gillis-Waas), Rita Potjeau
(GOSA Gezinsbond Sint-Gillis-Waas), Benny Westerlinck (deskundige), Guido Sertyn
(voorzitter), Marita Meul (schepen) en Krista Molders (secretaris OAR en deskundige
Welzijn)
Verontschuldigd: Marcel Van der Jeugt (OKRA Sint-Pauwels), Adrienne Van Eetvelt (OKRA
De Klinge), Irene Van Campenhout (OKRA De Klinge), François Thijs (WZV Ruiterhof),
Jacqueline Van Bogaert (WZV Ruiterhof), Paul De Saegher (deskundige)
Afwezig: Ilse Voeten (WZC Sint-Jozef), Lutgarde Meul (NEOS)
Enkel verslag: Carine Thyssen (WZV)

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 21 januari 2020
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt de leden van de ouderenadviesraad. De voorzitter verwelkomt
Godelieve Van de Voorde. Zij vervangt Marcel Van der Jeugt als plaatsvervanger voor
OKRA Sint-Pauwels.
Het verslag van de ouderenadviesraad van 21 januari 2020 wordt ter goedkeuring aan de
leden van de ouderenadviesraad voorgelegd.
Opmerkingen: /
Besluit: De leden van de ouderenadviesraad keuren het verslag van 21 januari 2020 goed.
De ouderenadviesraad bedankt Marcel voor zijn jarenlange inzet. Vanuit Welzijn is een
bedankkaart namens de ouderenadviesraad naar Marcel verstuurd.
Punt 2: Actualiteit rond COVID-19

Inleiding: Marita Meul (schepen) en Krista Molders (deskundige Welzijn)
Bespreking:
1. Verschillende activiteiten van de ouderenverenigingen en de ouderenadviesraad zijn
geannuleerd. Het is voor de ouderen niet evident om digitaal te vergaderen.
2. In de gemeente heeft een partij-overschrijdende werkgroep een aantal maatregelen
uitgewerkt om de impact van corona tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in de
gemeenteraad van 3 september 2020 goedgekeurd.
a. De verenigingen, waaronder de ouderenverenigingen, zullen extra subsidies
krijgen. Het subsidiebedrag dat elke oudervereniging dit jaar ontvangt, wordt
verdubbeld.
b. Iedere inwoner ontvangt een waardebon om te besteden bij o.a. lokale
handelaars, horecazaken.
c. Kwetsbare gezinnen waarvan een persoon een verhoogde tegemoetkoming
(zie klevertje ziekenfonds – het laatste nummer eindigt op 1) of Omnio-statuut
2020 heeft, krijgen via het Welzijnshuis een extra waardebon van 5 euro.
d. Gezinnen waarvan een gezinslid een door het Vlaams Agentschap Personen
met een Handicap (VAPH) erkende beperking heeft, krijgen 50 euro per
persoon met een erkende beperking.
Oproep aan de leden van de ouderenadviesraad om hun leden op de hoogte te
brengen van deze maatregelen en hen aanmoedigen zeker een aanvraag in te
dienen als ze tot bovenstaande doelgroep behoren.
3. Charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving’ en de COVID
Event scan.
a. De Vlaamse ouderenraad heeft een charter gemaakt om de ouderen de
nodige handvatten te bieden bij het hervatten van hun sociale activiteiten. In
dit charter wordt gewerkt met drie principes
i. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19
te voorkomen.
ii. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit
begint
iii. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit
b. De COVID- Event scan is een online tool. Het invullen van deze scan geeft
inzicht in het COVID-veiligheidslabel van het event. Een rood label geeft aan
dat het event een groot risico vormt voor de verdere verspreiding van het
virus. Bij een oranje label wordt geadviseerd om extra maatregelen te nemen
en bij een groen label wordt het event als voldoende COVID veilig
beschouwd. Let wel: alle verenigingen moeten deze scan doen als ze een
event willen plannen. De eindbeslissing/toelating event ligt bij het college van
burgemeester en schepenen.
Meer info – www.covideventriskmodel.be

Opmerkingen: /
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Besluit:
1.

Kennisname van de genomen maatregelen om de impact van corona tegen te gaan.
Ter info/update – het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 september
2020 de uitbetaling van de extra subsidie voor de ouderenverenigingen goedgekeurd. De
voorzitters van de ouderenverenigingen ontvangen hierover een officiële brief.

2. Oproep aan de leden van de ouderenadviesraad om de leden van hun vereniging
attent te maken op de extra maatregelen voor kwetsbare gezinnen of personen.
3. Kennisname over het Charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze
samenleving’ en de COVID Event Scan. Het Charter wordt als bijlage meegestuurd
bij het verslag.

Punt 3: Regionaal platform ouderenadviesraad
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking: Het regionaal platform ouderenadviesraad was een digitaal overleg. Het
belangrijkste item dat werd besproken is de impact van COVID-19 op de werking van de
ouderenadviesraden, de verenigingen en de oudere bevolking.
Opmerkingen: /
Besluit: Kennisname terugkoppeling regionaal platform ouderenadviesraad
Punt 4: Memorandum ouderenadviesraad – terugkoppeling acties
Inleiding: Marita Meul (schepen)
Bespreking:
1. In GC De Route zijn de toegangsdeuren vervangen door schuifdeuren. De
schuifdeuren verhogen de toegankelijkheid van het gebouw. Er worden ook
schuifdeuren in het nieuwe parochiecentrum De Klinge geplaatst.
2. De gemeente heeft twee mobiele beweegbanken aangekocht (via Sport). De
beweegbanken zullen op verschillende locaties in de gemeente staan. Sport werkt
ook aan een oefenbundel voor de beweegbanken.
Opmerkingen:
1. De ouderenadviesraad vraagt aan Sport om de oefenbundel ook te verspreiden naar
de ouderenverenigingen zodat zij deze bundel kunnen gebruiken tijdens hun
activiteiten (wandeling of fietstocht gecombineerd met beweegbank)
2. De ouderenadviesraad vraagt of Sport een jaarkalender voorziet waarop de periode
en de locaties van de beweegbank vermeld zijn zodat verenigingen de beweegbank
eventueel kunnen opnemen in een van hun activiteiten.
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Besluit: De vraag om de oefenbundel te verspreiden en de suggestie van een jaarkalender
wordt overgemaakt aan Sport.
Punt 5: Gezonde gemeente – acties
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
1. Gezondheidswandeling grootouders-kleinkinderen is gepland op 7 oktober 2020. De
wandeling gaat door als er voldoende inschrijvingen zijn. (en als de
coronamaatregelen het toelaten)
2. Seniorenbal najaar 2020 - Op basis van de COVID-event scan waar het seniorenbal
het rode label kreeg, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om
het seniorenbal najaar 2020 te annuleren. Het college van burgemeester en
schepenen vraagt aan de ouderenadviesraad of er behoefte is om een alternatief te
organiseren.
3. Bevolkingsonderzoeken – In de maand oktober staat het bevolkingsonderzoek rond
borstkanker in de kijker (roze lintjesactie).
Opmerkingen:
1. De ouderenadviesraad vindt dat de wandeling een alternatief is voor het
geannuleerde seniorenbal.
2. Bevolkingsonderzoeken – vraag waarom er geen bevolkingsonderzoek rond
prostaatkanker is.
Besluit:
1. Kennisname gezondheidswandeling grootouders-kleinkinderen op 7 oktober 2020.
2. De ouderenadviesraad heeft niet echt behoefte om een alternatief voor het
seniorenbal te organiseren. De gezondheidswandeling is een goed alternatief.
3. Bevolkingsonderzoeken – de ouderenadviesraad wil in 2021 zeker een infonamiddag
organiseren rond de bevolkingsonderzoeken. Welzijn vraagt na bij Logo Waasland.
4. Welzijn vraagt bij Logo Waasland eveneens info op rond prostaatkanker en de reden
dat dit nog geen bevolkingsonderzoek is.
Punt 6: Vormingen 2021
Inleiding: Guido Sertyn (voorzitter)
Bespreking:
1. Seniorenbal 2021 – de data zijn 18 maart en 21 oktober 2021
2. Suggesties voor vormingen
a. Erfenis – nieuwe wetgeving
b. Vroegtijdige zorgplanning en/of vorming rond orgaandonatie
Opmerkingen: /
Besluit: De leden van de ouderenadviesraad kunnen hun suggesties voor
vormingen/infomomenten doorgeven aan de secretaris van de ouderenadviesraad.
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Punt 7: Mededelingen/rondvraag
1. Uit de rondvraag bij de leden van de ouderenadviesraad blijkt dat sommige
verenigingen nog niet zijn opgestart en andere verenigingen voorzichtig enkele
activiteiten zijn opgestart. Het zijn vooral activiteiten in de buitenlucht zoals wandelen
en fietsen.
2. De verenigingen zoeken een manier om de band met hun leden niet te verliezen door
o.a. een mailtje te sturen of rondgaan met paaseitjes en op afstand even te praten
met de leden. Er zijn verenigingen die dit een heel goede suggestie vinden om iets
gelijkaardigs te doen tijdens de kerstperiode.

Datum volgende vergadering
Dinsdag 12 januari 2021 om 9.30 uur – locatie nog te bepalen
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