Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 20 december 2019

Aanwezig:
Leaerts Gaby
Beets Bertha
De Coster Raymonde
De Meutter Joris
Gevers Geert
Moons Wim
Neys Liliane
Noppe Magda
Poels Marcel
Van Quickenborne Charles

Voorzitster
Okra Erps-Kwerps
55 Plus Kortenberg
Geïnteresseerde burger
Ambtenaar Seniorenadviesraad
Schepen seniorenbeleid
Geïnteresseerde burger
55 PLUS Kortenberg
Okra Meerbeek
Geïnteresseerde burger

Verontschuldigd:
Gielis Els
Vanaudenhaeghen Nathalie
Vander Niepen Jacqueline
Vrebos Berthe
Wynants Christine

Bewonersraad
Familiehulp
NEOS
Okra Erps-Kwerps
Geïnteresseerde burger

Aerts Paula
Arys Albertine
Criel Raf
De Vleeschauwer Agnes

Geïnteresseerde burger
Geïnteresseerde burger
Residentie Hertog Jan
Okra Meerbeek

Afwezig:

Agenda :
Agenda :
1. Goedkeuring agenda 20 december
2. Goedkeuring verslag 27 september (wordt als goedgekeurd beschouwd daar er
geen opmerkingen gekomen zijn)
3. Adviesverlening
3.1. Antwoord van de gemeente op advies meerjarenplanning
3.2. bespreking ter voorbereiding van een advies:
3.2.1. Zitbanken: Op welke plaatsen wil de seniorenraad zitbanken
plaatsen? Alle leden geven door waar zij zitbanken missen.
3.3. Adviesvraag subsidiereglement: officiële bevestiging van advies van
21/06/2019
3.4. Bewegingsroute adviesverlening
4. Ontplooien van activiteiten
4.1. Toneelstuk seniorenverenigingen: zaterdag 19/09/2020 om 15 uur in GC
Colomba. ‘tussen zussen door Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten
4.2. Lentefeest: 14/04/2020
5. Evaluatie activiteiten
5.1. Openingsreceptie Noah 27/09
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5.2. Sporteldag 15/10
5.3. Etentje seniorenraad: 03/12
5.4. Kerstmarkt: 13/12
6. Varia en rondvraag
6.1. Vraag rond behoeftestudie voor ontwikkeling Kortenberg West: op welke
manier worden senioren hierbij betrokken,
6.2. Actueel: krijgt iedereen dit nu aan?
6.3. Reactie banken op vraag automaten en overschrijvingen - aandacht voor
senioren.
6.4. .Nieuwjaarsreceptie seniorenraad: 24 januari 2020 om 14 uur in
6.5. .vastleggen data seniorenraad maart en juni
7. Rondleiding in de serviceflats
1. Goedkeuring agenda 20/12/2019
De agenda wordt goedgekeurd
Punten mogen altijd bijgevoegd worden op agenda, voor de vergadering. Je kan
hiervoor een mail sturen naar gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of naar
gaby.leaerts@live.be. Je kan de extra agendapunten ook telefonisch doorgeven via
het nummer 02 755 23 10
2. Goedkeuring verslag vergadering 27/09/2019
Conform de afsprakennota wordt het verslag opgestuurd na de vergadering en
wanneer er binnen de week geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het verslag
als goedgekeurd beschouwd.
Er kwamen geen opmerkingen binnen
Het verslag van de vergadering van 27/09/2019 is goedgekeurd
3. adviesverlening)
3.1.

Antwoord van de gemeente op advies meerjarenplanning

3.2.

bespreking ter voorbereiding van een advies:
3.2.1. Zitbanken: Op welke plaatsen wil de seniorenraad zitbanken plaatsen?
Alle leden geven door waar zij zitbanken missen. Geert geeft
onderstaande plaatsen door en bevraagd de toegankelijkheid van het
pleintje voor kindergraven in Kortenberg.
- Kerkhof Everberg
- Kerkhof Kortenberg (er staan er 3 van voor), aan de
achterkant kunnen er nog 2 extra bijkomen (in de
buurt van het nieuwe pleintje voor de kindergraven)
Het perkje is voorlopig moeilijk te bereiken omwille van
een muurtje.
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Banken blijven een aandachtspunt, alle leden van de seniorenraad kunnen
steeds doorgeven waar er extra banken verwacht worden.
3.3.

Adviesvraag subsidiereglement: officiële bevestiging van advies van
21/06/2019
Subsidiereglement is goedgekeurd
Subsidies werkjaar 2018 – 2019: hierop zit enige vertraging. Geert bevraagd
de stand van zaken en geeft deze door aan de verenigingen.

3.4.

Bewegingsroute adviesverlening
De seniorenraad wenst zeker advies te verlenen voor deze bewegingsroute.
Dit is een project van de sportdienst.

4. Ontplooien van Activiteiten
4.1.

Toneelstuk seniorenverenigingen: zaterdag 19/09/2020 om 15 uur in GC
Colomba. ‘tussen zussen door Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten
Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Dit is een organisatie van alle seniorenverenigingen met ondersteuning van de
seniorenadviesraad. Er zal tijdig een werklijst opgemaakt worden.

4.2.

Lentefeest: 14/04/2020
Volgende artiesten komen optreden: Ivo Pauwels, Diana More en R. Lee
White.

4.3.

Gaby vraagt prijs voor een voorstel van het lentefeest 2021:

5.
5.1.

Evaluatie van activiteiten
Openingsreceptie Noah 27/09
Was gezellig en goed georganiseerd, lekkere hapjes.
De huiselijke sfeer die men creëert, is belangrijk

5.2.

Sporteldag 15/10
Spijtig van het weer, organisatie was in het algemeen in orde
Niet heel het programma klopte (Tai Chi was niet aanwezig)
Alle organisaties moeten vastgelegd worden voor het programma gedrukt
wordt.
Badminton: het materiaal was niet in orde (oud materiaal)
Misschien wat meer aandacht besteden aan senioren die moeilijk te been zijn
(stoelengymnastiek, wandelvoetbal, …)
Catering was ok. Virtuele muur was heel leuk
Elk jaar is er iets nieuw bij

5.3.

Etentje seniorenraad: 03/12
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Eten was goed
5.4.

Show 5 jarig bestaan Noah
Was zeer goed en plezant. Cupcakes waren zeer lekker.
Geluid stond iets te hard.
Uitreiking tombolaprijzen duurde iets te lang.

5.5.

Kerstmarkt: 13/12
Spijtig van het slechte weer in het begin.
Een keer dat het droger was, was het zeer leuk.
Eten en drinken was goed
Lichtjesstoet was heel schoon. De licht stoet ging te vlug. Bracht veel volk op
de been
Optreden van de Koren waren iets te laat
Opbrengst voor de goede doelen: 6.700 euro

6.
6.1.

Varia en rondvraag
Vraag rond behoeftestudie voor ontwikkeling Kortenberg West: op welke manier
worden senioren hierbij betrokken.
Geert vraagt na hoe deze behoeftestudie zal verlopen en wanneer deze
ingepland is en geeft bovenstaande bekommernis door

6.2.

Actueel: krijgt iedereen dit nu aan?
Iedereen krijgt het.

6.3.

Reactie banken op vraag automaten en overschrijvingen senioren.

aandacht voor

Banken blijven dienstverlening naar oudere mensen die niet digitaal zijn,
afbouwen. Schermen in de bank zijn niet aangepast, te hoog geplaatst, te
ingewikkeld, te snel, …
Kan dit aangekaart worden naar bijvoorbeeld testaankoop?
6.4.

Nieuwjaarsreceptie seniorenraad: 24 januari 2020 om 14 uur in het
gemeentehuis 3e verdieping.
Geert maakt en verstuurt tegen 7 januari een uitnodiging.

6.5.

Vastleggen data seniorenraad maart

6.6.

Vrijdag de 13e maart om 15 uur in het gemeentehuis, 3e verdieping
Eerste hulp kast in GC Colomba (en andere openbare gebouwen)

4

Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 20 december 2019

Het is soms niet duidelijk waar deze juist staan en sommige kasten zijn niet altijd
toegankelijk en niet aangevuld. Geert vraagt na wie hier verantwoordelijk voor
is en bespreekt de aanvulling
6.7.

Evacuatieplannen in GC Colomba

6.8.

Procedures van brandalarmsystemen in de gemeentelijke zalen
Hoe werken de brandalarmsystemen, is er een automatische doorschakeling
naar de brandweer. Geert vraagt dit na bij gebouwenbeheer

6.9.

Vier het leven:
Zij organiseren culturele uitstappen voor eenzame senioren en senioren die
moeilijk te been zijn. Zij stellen per kwartaal een programma samen in culturele
centra in de buurt. Deelnemers worden opgehaald en de hele tijd begeleidt door
een vrijwilliger en na de voorstelling worden ze ook weer netjes thuis afgezet.
In de prijs zit de begeleiding, het vervoer, de voorstelling en 2 drankjes
inbegrepen.
Zij zoeken nog naar vrijwilligers die deelnemers begeleiden. Deze vrijwilligers
mogen gratis mee naar de voorstelling
Ben je geïnteresseerd, dan kan je contact op nemen met:

6.10. Kunnen er activiteiten ingericht worden naar mensen die plotseling alleen
komen te staan.
Logo heeft een breed aanbod van activiteiten rond allerlei thema’s.
55 plus en het dienstencentrum zijn geïnteresseerd om activiteiten rond deze
thema’s te organiseren
6.11. Feestmaaltijd dienstencentrum
Deze vindt plaats op vrijdag 17 januari in GC Colomba.
We starten om 11u30 met een receptie, gevogld door een 3 gangenmenu. Garry
Hagger treed op. Inschrijven kan tot 07/01/2020. Deze activiteit staat open voor
alle senioren van Kortenberg. We streven erna om van deze activiteit een derde
organisatie voor de senioren te maken naast het lente- en winterfeest. De
laatste jaren werd er intern tussen de collega’s het artiestenprogramma op
elkaar afgestemd.
6.12. Infoavond: Kunst van het ouder worden
Een organisatie van de Kiwanis
12 maart in de Zolder

Voor verslag: Geert Gevers
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