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1.Verwelkoming  
De leden stellen zich voor aan Patricia Janssens, directrice van het WZC De Lelie en aan Willy Van 
Hoof, vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal. 

2.Werking 
a. Kennisname ontslag lid 
De seniorenraad neemt kennis van het ontslag van Hubert Verlinden, die de gepensioneerden van de 
Heikant vertegenwoordigde. Deze vereniging heeft in mei haar werking stopgezet. 
b. Goedkeuring verslag van de vergadering van 16 maart 2018 
De seniorenraad keurt het verslag van 16 maart 2018 goed. 
c. Dagelijks bestuur van 26 maart 2018 (kort verslag) 
Op het dagelijks bestuur van 26 maart is voornamelijk de praktische voorbereiding van de voorstelling 
van het memorandum aan bod gekomen. 
 

3.Evenementen 
a. Lokale en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018 
De burgemeester licht het voorstel toe om in het WZC De Lelie een bijkomende stemafdeling in te 
richten. In Wezemaal is het aantal kiezers per stembureau ook het hoogst.  Bij vorige verkiezingen 
werden in de gemeentelijke basisschool te Wezemaal twee stembureau ingericht in de turnzaal en 
twee in klaslokalen. In plaats van de twee klaslokalen te benutten, onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheid om twee stembureaus in te richten in de zalen van het WZC De Lelie. Het WZC De Lelie 
heeft eerder zijn medewerking al verleend aan dit initiatief. De nieuwe stemafdeling is dan beschikbaar 
voor de WZC-bewoners en de bewoners van de assistentiewoningen. Daarnaast kunnen de inwoners 
van het omliggende woongebied er dan ook hun stem uitbrengen. De gemeente kan in de toekomt 
ook de inzet van het WZC De Wyngaert als stemafdeling onderzoeken. 
De seniorenraad juicht dit voorstel toe. 
 
b. Dansnamiddag 19 maart 2018 (evaluatie) 
De aanwezige deelnemers genoten van de dansnamiddag in het WZC De Lelie. Voor een groter 
aantal geïnteresseerden zou de zaal wel te klein zijn geweest. 
 
c. Data dansnamiddagen 2018 (voorstel) 

Er wordt voorgesteld om de dansnamiddagen afwisselend te organiseren in het WZC De Lelie en in 
het WZC De Wyngaert. In het WZC De Wyngaert kunnen de deelnemers dan wel slechts dansen tot 
16u30. Tijdens de Week van de senioren, namelijk op 19 november 2018, vindt de dansnamiddag 
plaats in de parochiezaal te Wezemaal. Andere data worden nog vastgelegd.  
Deze bespreking brengt ook de huurtarieven van de gemeentelijke lokalen opnieuw ter sprake. Het 
Rotselaars online ideeënplatform (CitizenLab) wordt hierbij nog eens onder de aandacht gebracht. 
Inwoners en verenigingen hebben namelijk de mogelijkheid om via deze tool op de website 
(alternatieve) voorstellen te doen aan het gemeentebestuur. 

d. Seniorenweek 2018 (eerste aanzet planning) 

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



De volgende voorstellen worden al opgenomen in de planning: 
 
Zaterdag 17 november 2018 – Werchter binnenste buiten  
Voorstel locatie: Cultuurhuis De Jack-Op 
Voormiddag: brunch (tarief voor de deelnemers nog te bepalen) 
Namiddag: voorstelling “Blind geheugen” (regie: Herman Boets, vertolking Gerd De Ley, Auteur: Eddy 
Van Ginckel – Paljas producties (tarief voor de deelnemers nog te bepalen) 
Jos zorgt voor de vastlegging en bezorgt nog de volledige kostprijs (techniek inbegrepen) 
Maandag 19 november 2018 
Namiddag: dansnamiddag in de parochiezaal van Wezemaal 
Er wordt voorgesteld om in de voormiddag nog een herhalingssessie te organiseren in samenwerking 
met het Rode Kruis – thema: hartmassage en reanimatie 
Dinsdag 20 november 2018  
Namiddag om 14u: wandeling aan de Meander (organisatie Aksent) 
Woensdag 21 november 2018 
Voormiddag om 9u30: fietstocht (organisatie OKRA) 
Namiddag: voorstel (nog verder te overwegen): workshop kindermassage ouder-grootouder-kind 
Avond: De Wondere Wereld van de Televisie - Peter Van Asbroeck (organisatie dienst Vrije Tijd) 
Zoals vorig jaar heeft elke 60+ deelnemer recht op een korting van 4 euro. Het AGB factureert deze 
korting dan aan de Seniorenraad. 
Donderdag 22 november 2018 
Namiddag: lezing door Dr. ir Eric De Maerteleire. Het thema van zijn lezing is voeding 
Locatie: GC de Mena  
Vrijdag 23 november 2018 
Namiddag: seniorenfeest 
De seniorenraad bespreekt de mogelijkheid om eerst het eten te serveren en tijdens de pauze het 
dessert. 
Optreden: ALONG COMES MARY, 1958 EXPOSED ‘58 – Back to the future (organisatie dienst Vrije 
Tijd) 
 

4. Communicatie 
a. Seniorengids (stand van zaken) 
In samenwerking met de partner die de publiciteitswerving en de druk voor zich neemt, werd de timing 
van de realisatie van de seniorengids vastgelegd. De dienst Communicatie nam ondertussen ook al 
de redactionele input onder de loep. De seniorenraad benadrukt de voorkeur voor mat papier. 
De doelstelling is om het ontwerp van de seniorengids te bespreken op het dagelijks bestuur van de 
seniorenraad van 28 mei 2018. De bedeling van de seniorengids plant de seniorenraad dan in de 
zomer.  
 

5. Beleidsadvisering 
a. Voorstelling memorandum 17 april 2018 (evaluatie) 
De voorstelling van het eerste memorandum was een geslaagde editie. De aanwezigen 
apprecieerden de positieve en constructieve insteek. De seniorenraad bespreekt of het memorandum 
breder kan worden gecommuniceerd door bijvoorbeeld publicatie op de gemeentelijke website, 
voorstelling bij de verenigingen….De seniorenraad kan per brief een reactie vragen aan de poltieke 
partijen. Anderzijds is dit misschien voorbarig, gezien de concrete acties van de partijen afhangen van 
de politieke coalitie die na de verkiezingen tot stand komt. De mogelijkheid bestaat ook om deel te 
nemen aan het verkiezingsdebat dat plaatsvindt op vrijdag 28 september in de Sportoase De Toren. 
De Gezinsbond organiseert dit debat. 
De seniorenraad zal in elk geval punten moeten selecteren uit het memorandum, deze agenderen op 
zijn vergaderingen en ze evalueren op basis van het beleidsprogramma en de acties van de nieuwe 
politieke coalitie. 
 

6. Informatie 
a. Nieuws van de WZC 
-In het WZC De Wyngaert zijn er 2 assistentiewoningen beschikbaar. Het WZC De Wyngaert 
engageert zich ook om een toekomstvisie op te maken om de inzet van zijn lokalen te optimaliseren 
-In het WZC De Lelie zijn de herstelverblijven een succes.  



Saskia De Leu (woonzorgconsulent) neemt afscheid in het WZC De Lelie en zal vanaf mei het WZC 
Hestia in Wemmel versterken. Leen neemt haar taken over in het WZC De Lelie.  
-Op 5 en 6 mei nemen een aantal medewerkers en bewoners van verschillende Armonea sites deel 
aan Levensloop Leuven. Er wordt een warme oproep gedaan om mee te lopen, te stappen, aan te 
moedigen of om een gift te doen voor het goede doel.   
 
b. Nieuws van het Sociaal huis 

Vanaf 2 mei werkt het LDC Oude Pastorie samen met traiteur Ronny. Deze traiteur bezorgt ook op 
zondagen warme maaltijden.  
Het LDC Oude Pastorie organiseert o.a. de volgende Infosessies: 
-8 mei 2018: ‘Durven nee te zeggen’ 
-25 juni 2018 in het WZC De Lelie: ‘Zorg ook voor jezelf (bestemd voor mantelzorgers)’. 
 
c. Nieuws van de gemeente 
-Op 20 maart 2018 organiseerde de gemeente in samenwerking met het LDC Oude Pastorie een 
infosessie ‘Waardig levenseinde’, als navolging op de lezing van prof. Distelmans, die plaatsvond 
tijdens de seniorenweek. De deelnemers konden tijdens deze infosessie vragen te stellen. 
-Op 6 mei 2018 wordt het Festival Park Werchter ingehuldigd met een open parkdag voor jong en oud. 
Het landschapspark is buiten de festivalperiode het hele jaar gratis toegankelijk voor het publiek. 
- Door de start van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in de Kapelstraat te Rotselaar verandert 
de verkeerssituatie in de omgeving. De kinderen van de gemeentelijke en van de vrije basisschool 
wandelen namelijk naar deze buitenschoolse opvanglocatie. Een deel van de Kapelstraat, Groenstraat 
en Pastorijstraat wordt eenrichtingsverkeer. 
-In Wezemaal komt er een trage verbinding tussen de Vrije basisschool De Rank, het wooncentrum 
De Mantel en de Spikstraat. 
 
d. Briefwisseling 
- Uitnodiging tentoonstelling MenArt. Dit is een initiatief van vzw Den Ateljee (dagbesteding voor 
volwassenen met een beperking) in samenwerking met de dienst cultuur van Rotselaar.  

- Informatie maatschappelijk project ‘Samen op één lijn. De kracht van mantelzorgen in groep’ (KUL, 

Zorgnetwerk en Cera). 

7. Vragenrondje 
De leden kaarten een aantal werken en verkeerssituaties aan: 

- De herstelwerken ter hoogte van De Molen vertragen momenteel het verkeer in beide richtingen. 
- De verkeersborden ‘Verboden stil te staan’ ter hoogte van het WZC De Lelie worden door 
bestuurders zelf verplaatst. Als alternatief stelt de seniorenraad voor om er paaltjes of bloembakken te 
plaatsen.  
- Aan het Vlaams Gewest werden voor de Aarschotsesteenweg te Wezemaal wel al fietsborden 
gevraagd. 
- Op de hoek van de Sint-Pietersstraat en de Sint-Annastraat zijn er putten in het wegdek. 
- De seniorenraad stelt voor om in de Rigessel bijkomende zitbanken te plaatsen voor de wandelaars 
van het WZC De Lelie, bijvoorbeeld aan de glasbakken en aan de vijver. Dit voorstel kan in 
samenwerking met de ergotherapeuten van het WZC geconcretiseerd worden. 
- De geplaatste oplaadpalen voor elektrische wagens en daartegenover het gebrek aan openbare 
toiletten komen ter sprake. Carine verduidelijkt dat deze vergelijking niet opgaat, gezien de plaatsing 
van de oplaadpalen gebeurt op initiatief van Vlaanderen. De plaatsing van oplaadpalen is geen 
investering van de gemeente.  
-In juni nemen een aantal leden van de seniorenraad deel aan een studiedag van de Vlaamse 
ouderenraad (Lokale uitdagingen ontrafeld) 

8. Afspraak volgende vergadering  
De volgende vergadering vindt plaats op 8 juni 2018 


