Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 25 september 2020

Aanwezig:
Leaerts Gaby
De Coster Raymonde
De Meutter Joris
Dervaux Marc
Gevers Geert
Gielis Els
Moons Wim
Poels Marcel
Vander Niepen Jacqueline
Wynants Christine

Voorzitster
55 Plus Kortenberg
Geïnteresseerde burger
NEOS
Ambtenaar Seniorenadviesraad
Bewonersraad
Schepen seniorenbeleid
Okra Meerbeek
NEOS
Geïnteresseerde burger

Verontschuldigd:
Beets Bertha
Neys Liliane
Vanaudenhaeghen Nathalie
Van Quickenborne Charles
Vrebos Berthe

Okra Erps-Kwerps
Geïnteresseerde burger
Familiehulp
Geïnteresseerde burger
Okra Erps-Kwerps

Arys Albertine
Criel Raf

Geïnteresseerde burger
Residentie Hertog Jan

Afwezig:

Agenda :
Agenda :
1.Goedkeuring agenda 25 september
2.Goedkeuring verslag 13 maart (wordt als goedgekeurd beschouwd daar er
geen opmerkingen gekomen zijn)
3.Weerslag Coronapandemie op de verenigingen
4.Ontplooien van activiteiten
5.Subsidie adviesraden en seniorenverenigingen
6.Stand van zaken Berkenhof
7.Toneelvoorstelling 2021
8.Advies over zitbanken
9.Opening Beweegroute: woensdag 23/09 13:00 iedereen welkom na inschrijving
via kwandoo en 02 755 23 10
10.Varia en rondvraag
11.Volgende vergadering en eventueel etentje?
1. Goedkeuring agenda 25/09/2020
De agenda wordt goedgekeurd
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Neys Liliane is verontschuldigd omdat ze geen uitnodiging zou ontvangen hebben.
Alle leden van de seniorenadviesraad werden echter tijdig uitgenodigd via mail op
06/09/2020, 4 leden die niet over een emailadres beschikken, werden via brief
uitgenodigd die op 09/09/2020 werd verstuurd.
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 13/03/2020

Het verslag van de vergadering van 13/03/2020 werd niet verstuurd (omwille van begin
Coronacrisis). Dit verslag zal samen met het verslag van vandaag verstuurd worden,
is goedgekeurd.
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.

3. Advies herstelplan Corona en Zoeklicht
Het herstelplan is overlopen en wordt goedgekeurd door de seniorenadviesraad
Zoeklicht (het gemeentelijk infoblad): de seniorenadviesraad heeft opgevangen dat
er minder informatie op papier zal komen maar meer digitaal verspreid zal worden.
De seniorenadviesraad is bezorgd dat de verdere digitalisering va
4. Weerslag Coronapandemie op de verenigingen
Neos: buitenactiviteiten (wandelen en fietsen) zijn terug gestart. Het normale
jaarprogramma zal terug opstarten in januari 2021
Okra Meerbeek: zijn voorlopig nog niet gestart, bekijken het maand per maand
Okra Erps-Kwerps: enkel de wandeling is niet gestart
55-plus: buitenactiviteiten zijn blijven lopen na de lockdown. Vanaf september zijn de
sportactiviteiten terug gestart. Kaarten, rummicub en scrabble nog niet.
Seniorinas: zijn vanaf begin juli terug begonnen met dansen
Dienstencentrum: sportactiviteiten zijn terug gestart vanaf juni. Vormingscursussen
zijn terug gestart vanaf september. In oktober zal er een doorstart zijn van de andere
activiteiten (dorpsrestaurant, info, …)

5. Memorandum seniorenadviesraad: opstellen to do lijst
a. Bankenwandeling:
Er is een digitale inventaris opgesteld door de gemeente. Geert bezorgd de link van
deze inventaris aan de leden (op papier voor diegene die geen digitale toegang
hebben
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b. Advies rond heraanleg rond gemeentepleinen
Vraag aan schepencollege om zeker gehoord te worden voor advies ivm heraanleg
dorpspleinen.
5.
Ontplooien van activiteiten seniorenadviesraad in tijden van corona
Het seniorenfeest van november wordt geannuleerd. Geert verwittigd de artiesten,
leveranciers, gemeentelijke diensten, …)
De dansnamiddagen worden ook geannuleerd. Er is een voorstel om een
kleinschalig optreden te organiseren met huismuzikant Jempi
- Maximum 125 personen
- Minimium 50 personen
- Er kan ingeschreven worden per bubbel (van 1 tot 5 personen)
- Geert bevraagd of er een circulatieplan nodig is en ontwikkeld dit
- Er is mondmaskerplicht om binnen te komen.
- Bezoekers mogen op hun zitplaats hun mondmasker afzetten.
- Er is bediening aan tafel. Medewerkers dienen de maatregelen na te leven
van mondmasker en handen ontsmetten
6.
Subsidie adviesraderen en seniorenverenigingen
Elke vereniging heeft de papieren voor aanvraag gekregen.
Aanvragen moeten binnen zijn ten laatste op 5 oktober
7.

Stand van zaken nieuwbouw Berkenhof

De afwerkingsfase is begonnen en is voorzien tegen februari 2021.
8. Toneelvoorstelling 2021
De toneelvoorstelling ‘tussen zussen’ is verplaatst naar zaterdag 18 september 2021
9. Bespreking zitbanken in de gemeente
In december werd er gevraagd om op onderstaande plaatsen een bank te plaatsen,
Geert bevraagd of deze ondertussen geplaatst zijn.
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.
10. Opening beweegroute
De eerste beweegroute in Kortenberg is woensdag 23/09 ingehuldigd. Deze begint
aan de fietsparking van het Berkenhof en loopt via de Wipstraat naar het park van de
oude abdij, waar ze eindigt. Op regelmatige afstand staan bordjes met oefeningen
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die kunnen uitgevoerd worden. De afstand is ongeveer 1,5 km. Er staan ook
regelmatig zitbanken onderweg
Er wordt gevraagd aan de leden van de seniorenraad om voorstellen te doen waar er
nog een beweegroute kan aangelegd worden in de deelgemeente.
Els (OLV Lourdes) stelt voor om een route uit te stippelen rond het WZC.

11.

Varia en rondvraag

11.1 Dag vijf: doorgeven aan vrije tijd ook rekening houden met senioren: Geert geeft
dit door aan de dienst Vrije Tijd
11.2 griepvaccinatie: een warme oproep aan alle leden om zich te laten vaccineren
tegen de griep.
11.3 gemeentelijke sportdag vindt plaats op 13 oktober met enkel buitenactiviteiten
12.

Volgende vergadering en eventueel etenje

Volgende seniorenraad vindt plaats op vrijdag 18 december
Voor verslag: Geert Gevers

4

