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1.Verwelkoming  
a. Nieuwe onafhankelijke leden  
Er gingen 7 inwoners in op de oproep van de gemeente om te participeren in de seniorenraad. Zes 
personen voldoen effectief aan de voorwaarden om lid te zijn. Drie personen zullen voor de eerste 
keer zetelen. Tijdens deze vergadering stellen Greet Van den Bosch en Roos De Fraine-Valembois 
zich voor aan de seniorenraad.   
 
b. Overlijden gewezen lid van de seniorenraad  
De seniorenraad neemt kennis van het overlijden van George Sijns. Hij was een voormalig lid van de 
seniorenraad en werkte in 2018 nog mee aan de inrichting van de polyvalente zaal De Meander om er 
het seniorenfeest te organiseren. 

 

2.Installatie nieuwe seniorenraad 
a. Samenstelling seniorenraad  
De nieuwe seniorenraad bestaat uit 12 leden die seniorenverenigingen vertegenwoordigen, 1 lid dat 
het Lokaal Dienstencentrum Oude Pastorie vertegenwoordigt en 2 leden die de woonzorgcentra 
vertegenwoordigen. Het aantal georganiseerde leden is dus 15. Daarnaast zijn er 5 onafhankelijke 
leden (niet verbonden aan een seniorenvereniging) en Christine Staes, die door de nieuwe 
seniorenraad als erelid wordt aangesteld. 
 
b. Samenstelling dagelijks bestuur 
De seniorenraad neemt kennis van de kandidaturen van 
- Piet Joachum voor de functie van voorzitter 
- Tania Huyghe voor de functie van penningmeester 
- Jos Van Grunderbeeck voor een bestuursfunctie (behalve penningmeester) 
- Jaak De Pauw voor de functie van bestuurslid 
- Wilma Varga voor de functie van bestuurslid 
- Mieke Matthijs voor de functie van bestuurslid 
De seniorenraad weerhoudt deze kandidaturen om zijn dagelijks bestuur in te richten. Jos is opnieuw 
ondervoorzitter, maar om de evenwichtige verdeling man-vrouw te bevorderen, wordt Wilma 
aangesteld als plaatsvervangend ondervoorzitter. 
 
c. Opmaken lijst van plaatsvervangende leden 
Elk stemgerechtigd lid mag een plaatsvervanger aanduiden. De leden bezorgen deze namen aan 
Peggy. 

 

3.Werking 
a. Verslag seniorenraad van 22 maart 2019  
De seniorenraad keurt het verslag van 22 maart 2019 goed.  
b. Dagelijks bestuur van 3 juni 2019  
De voorbereidingen van de installatievergadering zijn aan bod gekomen. De leden bespreken ook de 
werking van de nieuwe seniorenraad. De optimalisatie van de informatie-uitwisseling tussen de 
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seniorenverenigingen blijft zeker een aandachtspunt. In het kader van de voorbereidingen van de 
seniorenweek bespreken de leden ook het thema van de Vlaamse ouderenraad: ‘Ouderen als actieve 
schakel voor een hechtere buurt’.  ‘Eenzaamheid’ van buurtbewoners aanpakken is hierbij een 
belangrijk actiepunt. 
 
c. Regionaal platform ouderenbeleidsparticipatie op 29 april 2019 - VAC Leuven  
-Mieke geeft een korte toelichting: de evaluatie van de trefdag en de bezorgdheid m.b.t. de afschaffing 
van bepaalde adviesraden als gevolg van de Vlaamse regelgeving zijn er aan bod gekomen. Schepen 
Piet De Bruyn verzekert dat er in Rotselaar zeker geen plannen zijn om adviesraden af te schaffen. 
-De Vlaamse ouderenraad zou meer subsidies ontvangen.  
 
d. Studiedagen 
Jos nam deel aan een aantal studiedagen en geeft een korte toelichting over die thema’s die 
inspirerend kunnen zijn voor de werking en acties van de seniorenraad: 
- Trefdag 4 april 2019 - werkwinkel ‘Inkanteling van het OCMW in de gemeente – Decreet lokaal 
sociaal beleid’. Een geïntegreerd sociaal beleid betekent ook dat de lokale besturen een regierol 
opnemen om een efficiënt en professioneel samenwerkingsverband ‘Geïntegreerd breed onthaal’ te 
realiseren. Het richt zich op twee belangrijke doelstellingen: toegankelijkheid en onderbescherming. 
De hulpvraag van de burger is het uitgangspunt en bijzondere aandacht moet gaan naar de meest 
kwetsbaren. Ook het VVSG was vertegenwoordigd op deze trefdag met de oproep om leeftijd- en 
dementievriendelijke gemeenten voorop te stellen. 
- Inspiratiedag op 13 mei 2019 te Mechelen. Het boek “Denk Doe Dorp” werd er voorgesteld. Dit boek 
roept lokale beleidsmakers op om aan de slag te gaan met een dorpenbeleid. De focus ligt op 
duurzaamheid en nabijheid. Mens, ruimte en voorzieningen zijn hierbij de 3 dimensies.  
-Studiedag ‘Inspraak en participatie in de ouderenzorg’ op 21 juni 2019 van de Vlaamse ouderenraad  
Thuiszorg is hier aan bod gekomen.   
 
De seniorenraad bespreekt het voorstel om het begrip ‘ouderenzorg’ te vervangen door seniorenzorg.  
In de Verenigde Staten spreekt men van medioren (leeftijdscategorie tussen 60 en 80) en senioren 
vanaf 80 jaar.  
 
e. Activiteitenkalenders van de seniorenverenigingen  
-Een aantal verenigingen bereiden hun volgend activiteitenprogramma nog voor. De seniorenraad is 
het erover eens dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen activiteiten voor leden en 
activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen. 
- De leden bespreken de werking van de Uitdatabank en vragen of er een nieuwe opleiding kan 
worden georganiseerd? Daarnaast zijn sommigen ook vragende partij om de websites van de 
verenigingen in het gemeentelijk magazine TROTS te vermelden. Schepen Piet De Bruyn benadrukt 
dat het onmogelijk is om alle verenigingen van Rotselaar ruimte te geven in TROTS. De gemeente 
kan wel faciliterend werken door het gebruik van de Uitdatabank nog eens op te frissen. Daarnaast 
kan ook worden overwogen of de websites van de seniorenverenigingen kunnen vermeld worden bij 
de aankondiging van hun activiteiten in het katern van de seniorenweek. Als alternatief kan de 
seniorenraad ook zelf een afzonderlijke flyer opmaken, die deelnemers dan ontvangen op elke 
activiteit. In een dergelijke flyer kan de seniorenraad de seniorenverengingen kort voorstellen. 
 

4.Evenementen en projecten 
a. Verenigingenbeurs 
De seniorenraad engageert zich om een delegatie af te vaardigen op de verenigingenbeurs. 
 
b. Dansnamiddagen  
Om voldoende mensen te bereiken moet elke seniorenvereniging de dansnamiddagen ook promoten 
bij de eigen leden. Herman benadrukt dat de data dan minimaal 3 maanden vooraf gekend moeten 
zijn. In 2020 organiseert de seniorenraad dansnamiddagen op de volgende data: 
-maandag 10 februari 2020- parochiezaal De Wal te Werchter 
-maandag 23 maart 2020– parochiezaal Wezemaal 
 
c. Week van de senioren 2019  
-Op maandag 18 november plant de seniorenraad een begeleid bezoek aan de Wijngaardberg met 
aansluitend een wijnproeverij. 
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-Neos organiseert op donderdag 21 november in het GC de Mena een lezing over de Brexit en de 
gevolgen ervan voor België. De lezing gebeurt door Jan Van De Poel   
- Okra organiseert een fietstocht op donderdagvoormiddag. De deelnemers uit Rotselaar en Werchter 
starten dan in Rotselaar-centrum aan de parochiezaal in de Groenstraat. De deelnemers uit 
Wezemaal kunnen aansluiten bij de fietsgroep op het marktplein te Wezemaal. 
 
d. Project ‘Telefoon-ster’  
In het kader van het thema ‘eenzaamheid’ dat de Vlaamse ouderenraad dit jaar onder de aandacht 
brengt, bereiden Mieke en Sarah van het LDC Oude Pastorie het project ‘Telefoon-ster’ voor. 
Vrijwilligers bellen dan personen op die alleen zijn of graag een babbeltje doen. Het uitgangspunt is 
dat de personen zelf kunnen aangeven of ze willen opgebeld worden. De praktische voorbereidingen 
zijn momenteel aan de gang(definiëren van de doelgroep en de wijze waarop deze wordt bereikt, op 
zoek gaan naar de gepaste opleiding van de vrijwilligers en hun begeleiding en opvolging,…). De 
voorstelling van dit project kan gebeuren tijdens de seniorenweek voorafgaand aan elk 
middagrestaurant. Ook huisartsen en verenigingen kunnen deze telefoondienst bekendmaken. 
 

5. Informatie 
a. Nieuws van de WZC 
- An Meuwes (WZC De Wyngaert) bedankt het gemeentebestuur voor de samenwerking om 
stembureaus in te richten in het woonzorgcentrum om de verkiezingsdag van 26 mei te organiseren. 
Daarnaast is ze ook blij met het engagement van schepen Piet De Bruyn om ook op andere vlakken 
voorbeelden van inclusie te realiseren. Zo kan de cafetaria van het WZC De Wyngaert van 14u tot 17u 
bijvoorbeeld worden opengesteld als tussenstop bij fiets- of wandeltochten.  
- Op 15 juni wordt de speeltuin officieel geopend en aansluitend zijn er lezingen in de cafetaria.  
- Het WZC De Wyngaert is ook nog op zoek naar vrijwilligers 
- Het WZC DE Lelie bestaat 5 jaar en viert dit in juli met een feest.  
 
b. Nieuws van het Lokaal bestuur 
-Het nieuwe bestuur is bezig met de opmaak van zijn meerjarenplanning. Het memorandum van de 
seniorenraad ligt hierbij op tafel en de commissies worden bevraagd. In deze beleidsplanning neemt 
het gemeentebestuur ook een transversaal seniorenbeleid op. Na goedkeuring kan dit aan de 
seniorenraad verder worden toegelicht. Daarnaast zet het gemeentebestuur ook verder in op 
samenwerking. Zo kan de samenwerking met de woonzorgcentra nog tot meer win-wins leiden. De 
invalshoek is de gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren (van WZC, gemeente, seniorenraad 
tot seniorenverenigingen) om senioren te detecteren die noden hebben.  
-De gemeente verlengde de samenwerking rond het vervoer van rolstoelgebruikers. 
 
c. Briefwisseling 
- De gemeente doet via een flyer een oproep naar vrijwilligers die zich willen engageren als 
gemachtigd opzichter om het oversteken van leerlingen aan de scholen in goede banen te leiden. 

6.  Vragenrondje 
- Herman kaart aan dat er een onevenwicht is tussen de subsidieregeling die van toepassing is op de 
verenigingen die vertegenwoordigd zijn in de cultuurraad en de subsidieregeling die van toepassing is 
op de verenigingen in de seniorenraad. Het gemeentebestuur evalueert momenteel de 
subsidieregeling (puntensysteem) van de socio-culturele verenigingen. 
- Roos pleit voor een doortastend voetpadenbeleid. Aan het WZC De Wyngaert moeten bezoekers 
met hun familieleden op de straat wandelen omdat er geen voetpad is. Ook het rooilijnenbeleid vergt 
aandacht omdat het niet door iedereen wordt gerespecteerd. Grint en gras wisselen elkaar af, aldus 
Roos. Schepen Piet De Bruyn benadrukt dat deze bekommernis terecht is. Het is echter niet mogelijk 
om een gescheiden voetpad en fietspad te realiseren in elke straat binnen een termijn van 6 jaar. De 
schoolomgevingen en de omgevingen rond de woonzorgcentra behoren wel tot de eerste 
aandachtspunten van het gemeentebestuur. Daarnaast moeten nieuwbouwprojecten in straten met 
een goedgekeurd rooilijnplan altijd voldoen aan de technische verplichtingen.  
- De Vlaamse overheid geeft vanaf 1 april een gratis vrijwilligersverzekering. De seniorenraad 
onderzoekt of er voor de activiteiten van de seniorenraad ook een erkenningsnummer kan 
aangevraagd worden. ( www.gratisvrijwilligersverzekering.be). 

http://www.gratisvrijwilligersverzekering.be/
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7. Volgend overleg 
Het volgende overleg van de seniorenraad vindt plaats op 19 juli 2019 om 14u. Het dagelijks bestuur 
vergadert op 16 juli 2019 om 10u. 


