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VERSLAG
Vergadering van 12 februari 2021

Aanwezig:
De Coster Raymonde
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Dervaux Marc
Gevers Geert
Leaerts Gaby
Moons Wim
Poels Marcel
Vander Niepen Jacqueline
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Verontschuldigd:
Arys Albertine
Beets Bertha
Neys Liliane
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Van Quickenborne Charles
Vrebos Berthe
Wynants Christine
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Afwezig:
Criel Raf
Gielis Els

Residentie Hertog Jan
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Agenda :
Agenda :
1. Verslag-agenda goedkeuring
2. Invloed 2de lockdown op verenigingen en individuen – planning werkjaar
3. Subsidie– steunmaatregel verenigingen
4. Dansnamiddagen – toneel – seniorenfeesten
5. Advies aan het gemeentebestuur
6. Parkeerplaatsen zorgpersoneel
7. Gemeentelijke mantelzorgpremie, aanpassing reglement naar
zorgbehoevendheid
8. Gemeentelijk reglement rond Pneukokken
9. Buurtzorg
10. Vaccinatiestrategie in Kortenberg
11. Varia en rondvraag
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1. Goedkeuring agenda 12/02/2021
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 25/09/2020
Het verslag van de vergadering van 25/09/2020 wordt 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. Invloed 2e lockdown op vereging en individuen – planning werkjaar.
Neos: geen activiteiten, wel maandelijks nieuwsbrief, lidkaarten worden in orde
gebracht
Okra Meerbeek: geen activiteiten, Lidkaarten worden in orde gebracht
55 Plus Kortenberg: via overkoepelende organisatie Fedos worden er wekelijks
meerdere digitale activiteiten georganiseerd. Fedos heeft zijn programma
opengesteld voor iedereen (je moet dus geen lid zijn van 55 Plus Kortenberg
Zowel Neos als 55 Plus Kortenberg organiseren een digitaal infomoment rond de
vaccinaties.
Seniorinas: geen dansactiviteiten: lidkaart is betaald door de organisaties. Houden
contact via filmpjes over dansen en telefonisch
Dienstencentrum: geen activiteiten in het dienstencentrum, wel uitbouw digitaal
pakket, onder andere ondersteuningspunten voor mantelzorgers
4. Dansnamiddagen - toneel ‘tussen zussen’ - seniorenfeeste
Colomba is bezet tot in oktober
Alle dansnamiddagen in Colomba zijn geannuleerd
Het lentefeest is verzet naar 2022
De eerste activiteit in Colomba kan het Winterfeest zijn (afhankelijk van de
maatregelen)
Dansnamiddagen kunnen eventueel in Berkenhof georganiseerd worden (afhankelijk
van de veiligheidsmaatregelen). Eventueel kunnen we eerst coronaproof optredens
daar organiseren
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Toneel tussen zussen, zal normaal gezien in de theaterzaal in Berkenhof
plaatsvinden op zaterdag 18 september in de namiddag (het Berkenhof is
gereserveerd)
5. Advies naar de gemeente
Geen adviesvragen op dit moment
Geert bevraagt aan dienst Vrije tijd of er de mogelijkheid is om ergens een tent te
zetten waar dan activiteiten van Colomba kunnen plaats vinden
6. Parkeerplaatsen zorgpersoneel
Heeft ook in Zoeklicht gestaan. Heb je een privéparkeerplaats of garage aan je huis, dan kan
je de toestemming geven aan een zorgverlener om daar even te parkeren om bij een
buurtbewoner binnen te gaan voor medische zorgen. Je kan dit aanvragen bij de gemeente (via
de website of in het dienstencentrum. Je krijgt dan een sticker opgestuurd die je aan je
privéparkeerplaats of garage kunt bevestigen.
Erkende zorgverleners (rizivnummer) kunnen op hun beurt dan een officiële parkeerkaart
aanvragen. Op deze kaart die ze zichtbaar in de auto moeten leggen, staat hun naam en GSM
nummer, waarop je ze altijd kunt bereiken als je toch zelf wilt gebruik maken van je
parkeerplaats.
7. Gemeentelijke mantelzorgpremie, aanpassingen reglement
Het reglement voor de aanvraag gemeentelijke mantelzorgpremie werd 2x
aangepast in 2020. In eerste instantie mogen nu ook minderjarige zorgbehoevenden
een aanvraag hiervoor doen.
Vanaf dit jaar mogen ook zorgbehoevenden met een Bel-profielschaal van 34 punten
een aanvraag doen voor het verkrijgen van deze premie. Deze Bel-profielschaal kan
opgevraagd worden bij een erkende dienst voor gezinszorg of in het dienstencentrum
8. Gemeentelijk reglement rond pneumokokken
Aanvraag kan via gemeentelijke website of via het dienstencentrum gebeuren.
Huisarts moet een attest invullen. Voor inentingen die voor 30/06 gebeuren, kan de
tussenkomst van de gemeente aangevraagd worden.
Vaccin pneumokokken kan samen gezet worden met andere vaccins (griep, corona)
9. Buurtzorg
Niet behandeld geweest
10. Vaccinatiestrategie Kortenberg
Alles is klaar. Eerste levering vaccins komen volgende week aan. Eerste vaccinaties
zullen in de week van 22 februari starten.
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Eerst zullen de medewerkers van het vaccinatiecentrum gevaccineerd worden,
daarna komen een aantal zorgberoepen die lichamelijk contact met hun klant hebben
aan de beurt.
Daarna krijgen alle inwoners een brief met een uitnodiging. Het is zeer belangrijk om
het afspraakmoment in de brief te bevestigen. Als je niet bevestigd (of een andere
moment afspreekt) krijg je op dat moment geen vaccin
De vaccins zullen zowel in de voormiddag, de namiddag als ’s avonds plaatsvinden
(ook in het weekend)
Eerst komen alle 65 plussers aan de beurt en de risicogroepen onder de 65 jaar
(wordt bepaald door de huisarts)
Mogen 65 plussers zich opgeven als vrijwilliger?
Er hebben zich momenteel al meer als 200 vrijwilligers ingeschreven om te helpen in
het vaccinatiecentrum. Iedereen heeft zijn momenten dat hij/zij aanwezig kan zijn
doorgegeven. Aan de hand daarvan wordt een werkschema opgemaakt. Alle
vrijwilligers worden daarvan via brief op de hoogte gebracht.
Vanuit de seniorenadviesraad wordt het belang van de vaccinatie benadrukt. Bij deze
dan ook de vraag om zeker de mensen binnen jullie vereniging aan te sporen om
een vaccin te laten zetten.

11. Varia en rondvraag
Geen verdere punten meer
12. Volgende vergadering
Volgende seniorenraad vindt plaats op vrijdag 16 april
Voor verslag: Geert Gevers
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