Verslag van de vergadering van dinsdag 17 septemer 2019
Aanwezig
Tom Groeseneken, schepen – Ivan Laloup, afgevaardigde Senior Service
Club –Yvette Devroey, Okra Meldert – Hilde Collin, Okra Meldert - Maria Bleux, Samen
op Stap –– Mia Vandenbroeck, Okra Hoegaarden – Luc Fourie, Okra Hoegaarden –
Maurice Smets, Sint Jansbond - Lut Sempels, Senior Service Club - An Van Ende,
ambtenaar
__________________________________________________________________________________

1. Goedkeuring van het vorige verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
An stuurt nog informatie door over 14 oktober aan de seniorenverenigingen (als bijlage bij het
verslag).

2. Meerjarenplan 2020 – 2025
! Het meerjarenplan dat jullie doorgestuurd kregen, is nog een ontwerp. Gelieve het te behandelen
met zeer veel discretie!
De punten uit het meerjarenplan, van toepassing op senioren, worden overlopen.
De seniorenadviesraad (SAR) vraagt extra aandacht voor:
- Kan de prijs van gemeentelijke locaties, die te huur zijn, lager?
- Kunnen er in het centrum van Meldert extra banken geplaatst worden? Een extra idee:
opklapbare banken aan muren van huizen (cfr Gent)?
- Zijn er geen kleine, gratis, lokalen ter beschikking waar de besturen van
seniorenverenigingen kunnen vergaderen? Kan dat eventueel in het gemeentehuis? In het
WZC?
- In Meldert is er geen/weinig gemeentelijke infrastructuur. Kunnen bvb. de lokalen van de KLJ
in de week niet ter beschikking gesteld worden, voor bestuursvergaderingen?

3. Regionale seniorenraad
De regionale seniorenraad vraagt of er adviezen, nieuwe initiatieven zijn van de lokale adviesraden?
Voor Hoegaarden niets te mleden.

4. Ouderenweek, thema = eenzaamheid
In de week van 18 – 24 november is er weer de
seniorenweek.
Op www.vlaamse-ouderenraad.be is een gratis
inspiratiegids, rond het thema ‘Eenzaamheid, Ouderen
als actieve schakel voor een hechtere buurt’ te vinden.
Dit is sowieso een interessante website.

5. Klimaat- en milieuraad
Ivan Laloup zetelde, als afgevaardigde van de SAR, in de klimaat- en milieuraad.

Hij heeft nu bericht gekregen dat hij slecht in 2 gemeentelijke raden mag zetelen: hij kiest dan voor
de SAR en de cultuurraad.
Niemand anders is kandidaat om deel uit te maken van de klimaat- en milieuraad. Het is ook niet
verplicht om vanuit de SAR iemand af te vaardigen.

6. Varia
Er zijn geen varia-punten.

