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1.Verwelkoming  
De leden worden verwelkomd en de voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om met een 
nieuwjaarsgedicht het nieuwe jaar in te zetten. 

2.Werking 
a. Goedkeuring verslag van de vergadering van 8 december 2017 
Mits enkele aanpassingen wordt het verslag van 8 december 2017 goedgekeurd. Er wordt voorgesteld 
om de datum van de volgende vergadering sneller aan de leden te communiceren. 
 

b. Dagelijks bestuur van 8 januari 2018 (kort verslag) 

Ter voorbereiding van de seniorenraad werd o.a. besproken welke werkmethodiek kan worden 
gehanteerd voor de bespreking van het ontwerp van het memorandum. De rapportering van de  
kastoestand 2017 is ook aan bod gekomen. 
 

3.Evenementen 
a. Dansnamiddagen 2018 (organisatie en voorstel data) 
Gezien de verhoging van de huurprijs van de parochiezaal te Wezemaal vanaf 1 januari 2018, wordt 
beslist om in te gaan op het voorstel om de dansnamiddag in het WZC De Lelie te organiseren. Het 
WZC De Lelie is bereid om hiervoor kosteloos een ruimte ter beschikking te stellen. De dansnamiddag 
wordt georganiseerd op 19 maart van 14u tot 17u en kan dan aansluiten op het middagrestaurant, dat 
er wekelijks op maandag wordt georganiseerd. Zanger Omer zal opnieuw worden bevraagd. Om de 
dansnamiddag onder de aandacht te brengen moeten er flyers worden voorzien die via de 
verenigingen, de gemeentelijke infoschermen, het LDC Oude Pastorie, lokale handelaars,… worden 
verspreid.  
 
b. Eindejaarsgeschenken 2017 (evaluatie)  
De inwoners van de WZC waren blij met de attentie. Omdat er te weinig helpers waren in het WZC De 
Wyngaert, wordt er afgesproken om deze activiteit voortaan vroeger op de agenda van de 
seniorenraad te plaatsen. Indien nodig wordt er dan ook nog een aparte oproep per email verstuurd. 
Aksent is alvast bereid om dit jaar mee te helpen aan de bedeling van de plantjes in de WZC.  
 

4. Communicatie 
a. Seniorengids (stand van zaken)   

Op 8 februari 2018 wordt een intern werkoverleg gepland met de gemeentelijke dienst Communicatie 
om de verdere aanpak te bespreken. Momenteel treft de dienst Communicatie alle voorbereidingen 
voor de lancering van de nieuwe website vanaf 29 januari 2018.  Deze lancering biedt voor de 
seniorenraad en haar verenigingen ook een opportuniteit om na te gaan of er nog bijkomende info 
m.b.t. senioren kan toegevoegd worden op dit digitaal platform. Er moet ook rekening gehouden 
worden met het feit dat niet alle 60-plussers mee zijn met digitale informatieverstrekking.  Om deze 
reden moet de seniorengids een volwaardige papieren aanvulling zijn. Het voorstel om deze gids op te 
maken in samenwerking met een externe partner die publiciteit kan werven op maat van de doelgroep 
wordt positief onthaald.  

Aanwezig:  
Piet Joachum, voorzitter 
Jos Van Grunderbeeck, ondervoorzitter, Tania Huyghe, penningmeester 
Martha Didden, Marie-Louise Fluyt, Jaak De Pauw, Mieke Matthijs, Liliane Reniers, Hubert 
Verlinden, Christine Staes, Cyriel Van Espen, Karel Stappaerts, Wilma Varga, Saskia De Leu 
(WZC De Lelie), Annabel Morreel(WZC De Wyngaert)  en Herman Kestens (plaatsvervangend lid 
Aksent) leden,  Gert Heylen (schepen Sociaal beleid/voorzitter Sociaal huis), Carine Goris 
(schepen Senioren) en Peggy Puttemans, secretaris 
Verontschuldigd:  Georges Seijns, Wim Peeters (WZC De Wyngaert),  

Afwezig: / 



5. Beleidsadvisering 
a. Memorandum (bespreking ontwerp, planning voorstelling) 

De bespreking gebeurt op basis van een beknopte versie van het memorandum. Per thema krijgen de 
leden de mogelijkheid om aan te duiden welke zaken ze belangrijk vinden, welke minder belangrijk en 
welke er mogen verwijderd worden. Daarnaast wordt er ook bekeken welke noden bij voorkeur op 
korte of op lange termijn gerealiseerd moeten worden.  
Kwalitatieve en aangepaste woongelegenheden voor ouderen 
De volgende accenten worden prioritair gevonden: 
- De betaalbaarheid van aangepast wonen en de trajectbegeleiding van senioren die aanpassingen 
willen doen aan hun woning.  
- De aanwezigheid van kruidenierszaken in dorpskernen.  
- Informeren over veiligheidsaspecten, zoals brand- en inbraakpreventie, valpreventie,… 
De overige voorgestelde acties worden ook weerhouden. De voorstelling van deze acties in het 
memorandum gebeurt wel op basis van het onderscheid in gewenste lange- en korte termijn 
engagementen. 
Ouderen mobieler in de openbare ruimte 
Er wordt  voorgesteld om de volgende acties toe te voegen: 
-De voetpaden moeten effen zijn om ze ook voor rollators en rolstoelen toegankelijk te maken. 
-De verhoging van het perron van het station te Wezemaal is noodzakelijk (de gemeente moet dit 
continu onder de aandacht brengen bij de bevoegde externe partners, zoals de NMBS) 
Gezondheid en welbevinden, buurtgerichte zorg en hulpverlening 
De terminologie wordt aanpast:  
-‘speeltuin’ wordt vervangen door ‘recreatieruimte’  
-‘ouderen’ wordt vervangen door ‘senioren’.  
Aanvullingen worden besproken: 
-De actieve prospectie bij de medische beroepen wordt aangevuld met de prospectie bij  
paramedische beroepen. 
-Het belang van professionele begeleiding moet geaccentueerd worden, zo moet de inzet van 
bewegingsdeskundigen worden aangemoedigd. 
Er wordt opgemerkt dat het kosteloos organiseren van gehoortesten niet mogelijk is. Gehoortesten 
gebeuren namelijk steeds in samenwerking met oorartsen. Dit voorstel moet dan eigenlijk niet worden 
opgenomen. 
Maatschappelijke participatie en dienstverlening 
De bespreking van dit vierde thema wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 
 

6. Financiën 
a. Kasverslag 2017 (kennisname en bespreking) 
De kassatoestand en de facturen van de seniorenweek worden besproken. Er wordt vastgesteld dat 
het aanbieden van kwalitatieve activiteiten tijdens de seniorenweek gepaard gaat met een aanzienlijke 
knip in het budget van de seniorenraad. Er wordt gevreesd dat de toelage die door de gemeente 
jaarlijks wordt ter beschikking gesteld, niet zal volstaan om in de toekomst dezelfde kwaliteit te kunnen 
aanbieden. 

 

7. Informatie 
a. Nieuws van ROAS (Regionaal Overleg van Adviesraden van Senioren) 
Momenteel is er geen verder nieuws. 
b. Nieuws van de WZC 
-Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich opgeven om op regelmatige basis op de hoogte te 
worden gebracht van activiteiten die plaatsvinden in het WZC De Lelie. Zo vindt er op 18 februari een 
bingonamiddag plaats ten voordele van Levensloop Leuven en een lezing van prof J. Swinnen.  
-In het WZC De Lelie is de nieuwe directeur, Patricia Jansens, aan de slag. 
- Saskia De Leu, woonzorgconsulent blijft tot april 2018 werkzaam in het WZC De Lelie en gaat dan 
naar een andere Armonea-vestiging. Gwen Versonnen zal als woonassistente een nieuw 
aanspreekpunt zijn.  
-De kamers in het WZC zijn ondertussen allemaal bezet. De assistentiewoningen zijn nog niet 
allemaal in gebruik genomen. 
c. Nieuws van het Sociaal huis 
/ 



d. Nieuws van de gemeente 
/ 
e. Briefwisseling 
/ 

8.  Vragenrondje 
-De zichtbaarheid en de locaties van fietsborden worden besproken. Zo wordt opgemerkt dat de 
verplaatsbare fietsborden die werden opgesteld in de Eektstraat, beter verplaatst kunnen worden naar 
de Aarschotsesteenweg waar er geen staan. 
-Er wordt opgemerkt dat het zicht op de rijbaan wordt belemmerd voor de bestuurders die de site van 
het WZC De Lelie verlaten. Het zicht op de rijbaan wordt namelijk verhinderd door de geparkeerde 
auto’s langs de Aarschotsesteenweg. De bestuurders die richting Leuven willen rijden, moeten zich al 
op het midden van de rijbaan begeven om de verkeerssituatie te kunnen beoordelen.  
-Er wordt ook voorgesteld om een bijkomend zebrapad in te richten aan de Aarschotsesteenweg ter 
hoogte van het WZC De Lelie. 
 

9   Afspraak volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op 16 maart 2017 

 

 


