VERSLAG
Verslag: Ouderenadviesraad
Datum: woensdag 13 april 2022 om 9.30 uur
Plaats: Raadzaal – Administratief en bestuurscentrum
Aanwezig: Andrea De Gendt, Gisela Van Waebeeke, Maria Steegmans, Luc Beeckman,
Adrienne Van Eetvelt, Roger Bauwens, Etienne Stremersch, Rita Potjeau, Benny
Westerlinck, Marcella De Clercq, Godelieve Van De Voorde, François Thijs, Jacqueline Van
Bogaert, Maaike De Rudder en Krista Molders
Verontschuldigd: Anita Pierssens, Christianne Kessels, Guido De Muynck, Rudiger Van
Bogaert, Paul De Saegher
Afwezig: /
Enkel verslag: Carine Thyssen (WZV)

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 21 september 2021
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
Maria Steegmans verwelkomt alle leden en plaatsvervangers van de ouderenadviesraad.
Sinds 1 januari 2022 heeft de burgemeester de bevoegdheid van Welzijn o.m. ouderenbeleid
overgenomen van schepen Vergauwen.
Het verslag van 21 september 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de
ouderenadviesraad.
Opmerkingen: /
Besluit: Het verslag van de ouderenadviesraad van 21 september 2021 wordt door de leden
van de ouderenadviesraad goedgekeurd.
Punt 2: Herinrichting gemeentepark – inspraak – toelichting door Hannelore Declercq
Inleiding: Hannelore Declercq (afdelingshoofd Infrastructuur, Groen en Ondernemen)
Bespreking:
Het huidige gemeentepark is erg versteend en draagt een groot potentieel in zich om onthard
te worden en te vergroenen. De herinrichting van het gemeentepark kan een plaats worden
waar ruimte is voor ontmoeting, spelen enz.
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Het gemeentebestuur hecht veel belang aan participatie en wil graag inspraak van kinderen,
bewoners rond het park en ook ouderen over der herinrichting van het gemeentepark.
Omgeving voorziet een participatiemoment met geïnteresseerde senioren. Er kunnen max. 8
personen deelnemen aan het inspraakmoment. Dit duurt ongeveer anderhalf uur.

Opmerkingen: /
Besluit: Het participatiemoment vindt plaats op 28 april 2022 om 10 uur in vergaderzaal De
Geule (Welzijnshuis). De secretaris stuurt nog een uitnodiging naar alle leden van de
ouderenadviesraad.
Punt 3 – toegevoegd agendapunt – verkiezing van de ondervoorzitter
ouderenadviesraad
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
Andrea De Gendt heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van ondervoorzitter van de
ouderenadviesraad. De stemgerechtigde leden kunnen hun stem uitbrengen.
Stemming – er zijn 8 stemgerechtigde leden
Aantal ja-stemmen: 8
Aantal neen stemmen: 0
Aantal onthoudingen: 0
Opmerkingen:
Besluit: Andrea De Gendt wordt verkozen tot ondervoorzitter van de ouderenadviesraad. Het
college van burgemeester en schepenen dient Andrea De Gendt nog te bekrachtigen in haar
functie van ondervoorzitter van de ouderenadviesraad (cf. huishoudelijk reglement
ouderenadviesraad artikel 5.3.)
Punt 4: Leeftijdsvriendelijke gemeente – stand van zaken
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
Om de leefwereld van de 65-plussers uit onze gemeente beter te leren kennen heeft de
gemeente samen de ouderenadviesraad beroep gedaan op professor Christel Geerts van
het departement gerontologie (VUB).
Ondertussen is het eindrapport van de Leeftijdsvriendelijke gemeente klaar. In het
gemeentelijk infoblad mei-juni (valt begin mei in de bus) is er een minidossier aan de
bevraging Leeftijdsvriendelijke gemeente gewijd.
Enkele krachtlijnen uit het eindrapport:
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-

Warme en sociale plaats: Het ons-kent-ons is zeker een meerwaarde in een
kleinere landelijke gemeente. Daarnaast voelt ongeveer 45% van de 65-plussers zich
een volwaardig lid van de samenleving.

-

Samen vrijwilligen: De inzet van de vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd.
Ongeveer 80% van de respondenten geeft aan dat vrijwilligerswerk belangrijk of zelfs
heel belangrijk voor hen is.

-

Sterk verenigingsleven: Het coronavirus heeft het verenigingsleven even op een
laag pitje gezet maar nu herleeft het verenigingsleven opnieuw. Veel 65-plussers
kijken er naar uit om terug deel te nemen aan de activiteiten van hun vereniging.
Onze 65-plussers kijken vooral uit naar buitenactiviteiten (78%) zoals wandelen en
fietsen. Een bezoekje aan de horeca (67%) wordt eveneens gesmaakt. Tot slot kijkt
51% uit om deel te nemen aan de activiteiten zoals een voorstelling in GC De Route
of een fietszoektocht.

-

Kangoeroedinges? Delen van de kennis.; De begrippen zoals kangoeroewoning,
orgaandonatie enz. zijn gekend maar één op drie geeft wel aan om meer te weten te
komen over deze thema’s.

-

Participeren aan het gemeentelijk beleid: We kregen een gemengd antwoord van
jullie. Slechts 12% voelt zich betrokken bij lokale beslissingen rond politiek,
economische en sociale problemen van hun gemeente. Anderzijds geeft een
meerderheid (61%) aan dat het niet zo of helemaal niet belangrijk te vinden om deel
te nemen aan deze lokale beslissingen.

-

Onze 65-plussers en de wereld van de digitalisering: Geleidelijk aan beginnen de
65-plussers de wereld van de digitalisering te verkennen. De digitale wereld blijft wel
nog voor 25% van de doelgroep een grote onbekende.

-

Tevreden 65-plussers: Ongeveer 95% van ondervraagden geeft aan momenteel
tevreden tot zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van het leven. Er werd gevraagd
dit ook te vergelijken met de periode van voor corona. 76% vond dat dit ongeveer
hetzelfde was.

Opmerkingen:
Besluit: Kennisname krachtlijnen eindrapport Leeftijdsvriendelijke Gemeente.
Punt 5: Advies over het project ‘De gele doos”
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
De stemgerechtigde leden hebben digitaal advies gegeven over de gele doos. Deze doos is
een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke persoons-, contact-, en medische
gegeven. De doos wordt in de koelkast bewaard omdat dit een gemakkelijke vindbare plaats
is voor de hulpdiensten. Het is de bedoeling dat - op termijn - alle zelfstandig wonende
ouderen (65-plussers) in het Waasland over een gele doos kunnen beschikken.
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Aantal stemgerechtigde leden: 13
aantal stemmen: 7
aantal ja stemmen: 7
aantal neen stemmen: 0
aantal onthoudingen: 0
De ouderenadviesraad heeft nog enkele suggesties i.v.m. het project nl. belang van de gele
doos goed duiden bij de ouderen en waar ze de doos moeten bewaren.
De ouderenadviesraden van de gemeenten Stekene, Kruibeke en Waasmunster hebben
eveneens positief advies gegeven.
Het project is nog in ontwikkeling. De leden van de ouderenadviesraad worden verder op de
hoogte gehouden van de praktische uitrol van het project. (timing – 2023)
Opmerkingen: belang om de huisartsen te betrekken bij dit project i.v.m. lijst van de
medicatie
Besluit:
- De stemgerechtigde leden geven positief advies aan de gemeente om deel te nemen
aan het project ‘De gele doos’.
- Het advies van de gemeentelijke ouderenadviesraad is overgemaakt aan de
coördinator van de Hulpverleningszone Waasland.
- De leden van de ouderenadviesraad zijn enthousiast over dit project. Er is bereidheid
vanuit de leden en/of ouderenverenigingen om mee te werken aan de verspreiding.
Punt 6: Regionaal platform Waasland – dementievriendelijke gemeente
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
- Het regionaal platform Waasland organiseerde een vorming rond
dementievriendelijke gemeente op 31 maart 2022 in Temse.
- Enkele leden van de ouderenadviesraad hebben deelgenomen aan deze vorming.
- In deze vorming staat de betekenis van dementievriendelijkheid centraal met meer
aandacht, respect en plaats voor personen met dementie in de gemeente.
- De ouderenadviesraad heeft een rol te vervullen in het concept
dementievriendelijkheid
Opmerkingen:
- Voorstel om in 2023 een infosessie of toneelstuk te organiseren rond dementie en/of
waardig levenseinde.
- Meer aandacht aan dementievriendelijke woonzorgcentra – vragen rond fixatie van
dementerende bewoners
- Aandacht voor waardig levenseinde
Besluit:
- Kennisname vorming rond dementievriendelijke gemeente.
- De vraag van de ouderenadviesraad om een artikel rond waardig levenseinde op te
nemen in het gemeentelijk infoblad is doorgegeven aan Communicatie.
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Punt 7 : activiteiten 2022
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
1. Seniorenbal najaar 2022 – 20 oktober 2022. De seniorenbals voor 2023 zijn
gepland op donderdag 16 maart 2023 en donderdag 19 oktober 2023 in GC De
Route
2. Ambachtelijk weekend – uitstap – 21 augustus 2022. De organisatie van de
uitstap voor 55-plussers n.a.v. het Ambachtelijk Weekend wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 april 2022. (busvervoer +
gids). De flyer wordt bij het verslag toegevoegd.
3. Studie-uitstap ouderenadviesraad 22 september 2022
• het programma is voorlopig nog niet gekend.
• Huidige leden/plaatsvervangers en partners uitnodigen
• Leden/plaatsvervangers die ontslag hebben genomen de voorbije twee jaar +
partners uitnodigen
• Marita Meul ere-schepen en Chantal Vergauwen schepen ook uitnodigen voor
de uitstap
4. AED-cursussen
• De Wase Hulpdienst wil de AED-cursussen organiseren voor de
ouderenadviesraad. De cursussen zullen doorgaan in de maand september.
• Belangrijk dat minstens 2 afgevaardigden van de ouderenverenigingen
deelnemen aan de AED-cursus en hun verantwoordelijkheid nemen om
te leren reanimeren en het AED-toestel te gebruiken.
• Data van de cursussen telkens van 13 tot 17 uur
o 15 september 2022
Welzijnshuis Sint-Gillis-Waas
o 20 september 2022
Dries 30 Sint-Pauwels
o 21 september 2022
GOM-refter Meerdonk
o 22 september 2022
Goukensberg De Klinge
Opmerkingen:/
Besluit: Graag de data van seniorenbal, ambachtelijk weekend en AED-cursussen
bekendmaken bij de leden van de verenigingen.

Punt 8: Mededelingen/rondvraag
Inleiding: Maria Steegmans (voorzitter)
Bespreking:
-

Het parochiehuis De Klinge is geen gemeentelijke locatie. Graag de vragen over het
parochiehuis overmaken aan de verantwoordelijke.
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-

-

-

Werking van assistentiewoningen – graag de vragen over het onderhoud van de
petanquebaan, het meubilair en het maaien van het gazon doorgeven aan de
verantwoordelijke van de assistentiewoningen.
In het Welzijnshuis kan je terecht met vragen over energiefactuur bij het energiehuis.
Het energiehuis heeft elke vierde maandagvoormiddag van de maand zitdag. Je
maakt best een afspraak bij Wonen 03 202 80 11.
Klachten over de werking van ziekenfonds: in eerste instantie contact opnemen met
de klachtendienst van het ziekenfonds. Je kan ook terecht bij de Vlaamse
ombudsdienst: info@vlaamseombudsdienst.be of via het gratis telefoonnummer 1700
(en vraag naar de Vlaamse ombudsdienst)

Opmerkingen: /
Besluit: Kennisname
Datum volgende vergadering 1 september 2022 om 9.30 uur in zaal Hoogeinde (1ste
verdieping) Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas
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