Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 18 maart 2022

Aanwezig:
Arys Albertine
Beets Bertha
De Coster Raymonde
De Meutter Joris
Derveaux Marc
Devogelaere Veerle
Leaerts Gaby
Moons Wim
Neys Liliane
Poels Marcel
Roeckx Maurits
Vanaudenhaeghen Nathalie

Geïnteresseerde burger
Okra Erps-Kwerps
55 Plus Kortenberg
geïnteresseerde burger
NEOS
diensthoofd Senioren en Zorg
Voorzitster
voorzitter OCMW
Geïnteresseerde burger
Okra Meerbeek
Okra Erps-Kwerps
Noah Familiehulp

Verontschuldigd:
Aertgeerts Yvonne
Criel Raf
Vander Niepen Jacqueline
Vrebos Berthe

Okra Erps Kwerps
Residentie Hertog Jan
NEOS
Okra Erps-Kwerps

Afwezig:
Gielis Els
Wynants Christine

bewonersraad OLV van Lourdes
geïnteresseerde burger

Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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9.
10.
11.

Goedkeuring agenda - verslag
Heropstart: verenigingswerk – dansnamiddagen – seniorenfeest – sporteldag
Vrijwilligers/bestuursleden bedanking
Toneel
Adviezen :
- Rustbanken
- Enquête buurtanalyse
Info subsidies :
- Mantelzorgpremie (indien reeds verwerkt)
- Welzijnsvoorzieningen en opvanginstellingen
- SAR
Feedback KTB helpt
Invloed van werken in sporthal Erps-Kwerps op onze verenigingen
Evaluatie lichtwandeling Erps-Kwerps
Varia en rondvraag
Datum volgende vergadering

Toegevoegde agendapunten
2. Heropstart:
- Bedanking vrijwilligers bestuursleden; Evenement rond boeren
5. Adviezen:
- Toegankelijkheid van het kerkhof; Aanleg dorpspleinen

1

Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 18 maart 2022

1. Goedkeuring verslag 03/09/2021
Het verslag werd goedgekeurd
2. Goedkeuring agenda 18/03/2022
De agenda wordt goedgekeurd.
Punten mogen altijd bijgevoegd worden op de agenda, voor de vergadering.
Je kan hiervoor een mail sturen naar senioren-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
3. Heropstart verenigingswerk – dansnamiddagen – seniorenfeest - sporteldag
Vele verenigingen hernemen hun activiteiten nu de coronamaatregelen herzien
werden.
55+: vele leden hebben hun lidgeld nog niet betaald. Men verwacht meer leden
wanneer de ontmoetingen terug worden opgestart.
Okra Meerbeek: 50% van de leden is weggevallen. Dit zowel door sterfte, verhuis
naar WZC, te hoge leeftijd….Bijkomend probleem is dat vele vrijwilligers zijn
weggevallen. Moeilijk om activiteiten op te starten.
-Vraag naar vervoer voor de leden op moment van de vergadering
-Veerle checkt prijzen voor MMC en 3070 mobiel
Okra Erps-Kwerps: nog steeds veel inschrijvingen
Oudere senioren zijn momenteel nog heel terughoudend.
Neos: normale heropstart, 22 extra leden. Loopt vlot – 3à4 activiteiten per M
De Seniorinas: normale werking
3.1. Dansnamiddagen
Geplande data, waarvan twee uitzonderlijk niet op laatste donderdag: 19/05-30/0628/07-25/08-29/09-27/10-1/12
19/05 – DJ koppel Henriette en Franci
30/06 – life muzikant Luc Around
Nadien te evalueren of men afwisselend blijft werken.

3.2. Seniorenfeest
2

Seniorenadviesraad
VERSLAG
Vergadering van 18 maart 2022

Het seniorenlentefeest werd verplaatst naar 28/06. Het wordt een zomerfeest.
Optreden door Luc Caals en Marjan Berger + dansen achteraf met duo Melodie
Winterfeest op 8/11 met Koen Crucke en showballet
3.3. Sporteldag
Nog geen feedback gekregen van Wim Huyghe. Gaby stuurt feedback door van
zodra er meer nieuws is.
Vraag: is probleem van de verbanddoos in de feestzaal Colomba opgelost? Veerle
checkt bij Veerle Cammaerts of die verbanddoos er is én of de organisator weet waar
deze te vinden is. Idem voor Berkenhof.
Wie is verantwoordelijk voor de herzieningen van de verbanddoos?
3.4. Vrijwilligers bestuursleden bedanking
26/27/28 augustus tijdens “smaakfestival”– inschrijving verplicht: zie “Kortenberg” en
nieuwsbrieven
3.5. Evenement rond boeren
Weekend van 17-19 juni
Hoogtepunt op Silsomhof in Erps Kwerps + randanimatie
 Men zoekt nog verenigingen die de randanimatie willen voorzien
 Contact op te nemen met Stien Pardon
4. Toneel
Wil men dit in het najaar organiseren of eerder voorjaar 2023?
Voorstel: Via Stien Pardon zoeken naar een programma dat kan plaatsvinden in het
Berkenhof.
Bestuur SAR bespreekt nog voor welke periode dit zal gepland worden.

5. Adviezen
5.1. Rustbanken
Veerle heeft overzicht van alle banken opgevraagd. Excel wordt toegevoegd bij het
verslag. Bijkomende voorstellen kunnen bekeken worden. Graag heel concreet de
plaats doorgeven aub. Dit kan via Gaby die de voorstellen verzamelt en verder
behandelt met de dienst Senioren en Zorg.
5.2. Toegankelijkheid van het kerkhof
Toegang van het nieuwe kerkhof is aangepast, je kan er met rolwagen of
kinderwagen passeren.
Nog bijkomende aanpassingen gevraagd:
-Twee banken op kerkhof achteraan – troostplek maken
Op het kerkhof van Meerbeek
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- eerste graven werden gelegd helemaal achteraan, moeilijk bereikbaar
-je moet door lang gras wandelen alvorens je bij de graven bent
5.3.Aanleg dorpspleinen
-vrees voor onvoldoende praktische parkeerplaatsen – waarom verdwijnen zoveel
plaatsen?
-graag meer plaatsen voorzien voor minder mobiele personen
-vraag naar vlakke parkeerplaatsen, geen afbakening
-Wim neemt de bezorgdheid mee naar het college

5.2. Enquête buurtanalyse
Het Woonzorgdecreet van 2019 legt in artikels 9 en 10 de verplichting van een buurtanalyse
op. De buurtanalyse moet de basis vormen voor het bepalen van de wijze waarop de
opdrachten van het lokaal dienstencentrum worden uitgevoerd.
•

De gemeente en het Welzijnshuis voeren een buurtanalyse uit.

•

We onderzoeken hoe Kortenbergenaren hun buurt ervaren

•

We willen uitzoeken wat de troeven en sterke punten van je buurt zijn, en welke projecten
er eventueel nog mogelijk zijn.

•

Dit doen met een enquête aangevuld met het verhaal van sleutelfiguren per deelgemeente

•

Met al deze informatie vormen we een beeld waarop we kunnen zien welke
mogelijkheden voor zorgzame initiatieven er zijn in je buurt: dingen die je onderling
kan doen met enkele buren of met dingen die we kunnen opzetten met hulp van de
gemeente en het Welzijnshuis

In april gaat men aan de slag met workshops, georganiseerd door Hoplr:
•

De workshops zullen wellicht ook resulteren in een aantal projectvoorstellen.

•

Wij zien hier 2 categorieën:
1/ De projecten die met hulp van het lokale bestuur moeten verlopen
Deze zullen meegenomen worden bij de opmaak van het beleidsplan LDC
2/ De projecten die de bewoners zelf kunnen doen

6. Info subsidies
6.1. Mantelzorgpremies
De gemeente voorziet een tussenkomst van 20€/maand.
In totaal krijgen 261 mensen een premie voor een bedrag variërend tussen 20 en 240 euro; in
totaal 57.540 euro.
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6.2. Welzijnsvoorzieningen en opvanginstellingen
Het Welzijnshuis heeft van 3 opvanginstellingen en 1 welzijnsvoorziening tijdig een aanvraag
ontvangen. Deze aanvragen vertegenwoordigen een totaal subsidiebedrag van 2.750 euro.
Instelling
Alvinnenberg
Oostrem
Ganspoel
Het Raster

Bedrag
750€
750€
500€
750€

6.3. SAR werkingssubsidies
Toekenning van de subsidie ter ondersteuning van de seniorenadviesraad voor hun
werkingskosten in 2022 voor een bedrag van 468,32 euro.
7. Feedback KTB Helpt
“Kortenberg Helpt” is een initiatief dat midden maart 2020, in volle coronacrisis, werd
opgericht, met als volgende doelen:
1) Inwoners van Kortenberg met een hulpvraag op een snelle en eenvoudige
manier helpen
2) Hulpaanbod door helpers aan andere inwoners tijdens de coronacrisis
mogelijk maken
3) Mensen met elkaar in contact brengen en solidariteitsgevoel vergroten
In eerste instantie wil men laagdrempelige hulp voor inwoners tijdens de coronacrisis
mogelijk maken.
Ondertussen werden al 215 hulpvragen van inwoners (voornamelijk van oudere
inwoners) gesteld, via de noodtelefoon Kortenberg Helpt (02/755.22.77) en via het
online aanvraagformulier https://www.kortenberg.be/kortenberg-helpt
De meeste hulpvragen die binnenkomen zijn van eenzame inwoners die graag af en toe
een belletje krijgen van een vrijwilliger of van inwoners die nood hebben aan iemand die
medicijnen brengt voor hen. Ook andere hulpvragen werden gesteld (vervoer,
boodschappen, huisdieren uitlaten,…).
Al 113 helpers hebben hun hulp aangeboden om een verschil te maken: zij hielpen met
de verdeling van de mondmaskers, het contacteren van eenzame inwoners, de 5
belrondes aan inwoners boven de 75 jaar, boodschappen doen aan personen in
quarantaine, eenzame inwoners een bezoekje brengen,…
Kortenberg Helpt wordt nu ook ingeschakeld in de Oekraïne crisis. Mensen melden zich
aan om vluchtelingen te ondersteunen.
-uitdrukkelijke vraag om mensen die Oekraïnse vluchtelingen opvangen, zich te laten
aanmelden via KTB Helpt. Bijkomende ondersteuning is noodzakelijk
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8. Invloed van werken in sporthal Erps-Kwerps op onze verenigingen
Nvt voor onze verenigingen

9. Evaluatie lichtwandeling Erps-Kwerps
-Okra Erps/Neos zijn heel enthousiast – nog nieuwe plekjes ontdekt
-ook positieve beoordeling van niet georganiseerde senioren die de wandeling alleen
deden
-doelstelling is om dit ieder jaar te hernemen in een andere deelgemeente
Bemerking: week van 21/03 is er een actie om gedurende een uur het licht te doven.
Het is niet zo evident voor de gemeente om bv alle straatverlichting uit te schakelen.
10. Varia en rondvraag
-Nieuwe dienst bij de financiële banken: minimale niet digitale dienstverlening tegen
max 60€/jaar
* Betaalkaart voor zichtrekening inbegrepen
* 24 keer geld afhalen aan de automaat (begeleiding)
* 60 manuele verrichtingen
* info op te vragen bij de eigen bank
Probleem blijft voor sommige mensen de mobiliteit. KBC zet dienst op poten waar
men bij de mensen thuis gaat.
-Vaccinatie in Colomba zou stoppen eind april – geen zekerheid.
-Actie rond eenzaamheid
Lesley Hodge – psychologe/psychiater/journalist – heeft boek geschreven
“Eenzaam”– kunnen we haar uitnodigen voor een lezing/boekvoorstelling?
 Veerle neemt vraag mee naar Senioren en Zorg
 Vraag om eenzame mensen meer samen te brengen – huidige mogelijkheden
o Noah/dorpsrestaurant/Kortenberg Helpt/Project buren voor buren
-puntje ivm pesten wordt verdaagd naar de volgende vergadering
-Beweegroute Kortenberg – kaartjes uit te delen aan de leden
Tour de table
Nathalie
-Plantjesverkoop voor “kom op tegen kanker”
* 10€ voor een orchidee
* weekend 29 april = verkoop (vooraf te betalen)
* 3 weken later op te pikken in de Noah
-Marc: bij Neos is Prof Luc Van de Ven geweest over ouderen. Misschien interessant
om voor de senioren te organiseren? Veerle pikt op.
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11. Datum volgende vergadering

De volgende vergadering gaat door op vrijdag op 17/06 om 15u.
Voor verslag: Veerle Devogelaere
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