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1. Verwelkoming  
De leden worden verwelkomd. 

2. Werking 
Verslag seniorenraad van 27 september 2019  
De leden keuren het verslag van de seniorenraad van 27 september 2019 goed. 
 
Dagelijks bestuur  
Het dagelijks bestuur vergaderde op 29 oktober 2019 om deze seniorenraad voor te bereiden. 
 
Financiën 
De seniorenraad neemt kennis van het laattijdig factuur van traiteur Loinsolet m.b.t. de 
georganiseerde middagrestaurants tijdens de seniorenweek in 2018. De betaling werd uitgevoerd. 
 
Kick-off ‘Warm Rotselaar’ op maandag 7 oktober 2019 om 19u in het GC de Mena  
Een aantal leden nam deel aan deze kick-off. Als vervolg op deze bijeenkomst gaf Jos aan Wim 
Augustijns (secretaris gezondheidsraad) input vanuit het ouderenbehoefteonderzoek en vanuit het 
memorandum van de seniorenraad. Schepen Piet De Bruyn voegt hieraan toe dat de 
gezondheidsraad (met een stuurgroep geestelijke gezondheid) gedurende twee jaar de focus zal 
leggen op ‘geestelijke gezondheid’. Ook Vlaanderen ondersteunt dit thema door de campagne 
‘Warme William’ en de gemeente ondertekende ook het charter ‘Gezonde gemeente’. De 
gezondheidsraad zal lokale tekorten inventariseren in functie van gedefinieerde leeftijdsgroepen (bv. 
jongeren en senioren). Er zal vervolgens ook worden gezocht naar partners om mee samen te 
werken. De samenwerking met de seniorenraad rond geestelijke gezondheid bij ouderen zal dus zeker 
ook aan bod komen. 
 
Studiedag ‘Tubbemodel als inspiratie in woonzorgcentra’ van 22 oktober 2019  
De directies van de twee Rotselaarse woonzorgcentra en ook Jos namen deel aan de studiedag 
‘Tubbemodel als inspiratie in woonzorgcentra’. Tubbe is een organisatie- en beheermodel dat in  
bepaalde woonzorgcentra van Zweden wordt toegepast. In dit model staat een doorgedreven 
bewonersbetrokkenheid centraal. De voorstelling van dit model is terug te vinden in de brochure ‘Een 
huis waar het goed wonen en werken is’. An Meuwes, directeur van het woonzorgcentrum De 
Wyngaert, geeft nog wat extra toelichting over dit model en geeft enkele voorbeelden van acties die 
nu al worden toegepast in het WZC De Wyngaert. Zo kunnen de bewoners bijvoorbeeld actief 
deelnemen aan de functioneringsgesprekken van personeelsleden of meehelpen met de 
postbedeling. De seniorenraad juicht deze initiatieven toe, maar stelt wel dat een optimale 
personeelsbezetting noodzakelijk is om een dergelijk model naar behoren te implementeren. Het 
tekort aan personeel wordt dus als belangrijk pijnpunt naar voren gebracht. An Meuwes voegt hier nog 
aan dat het personeelstekort eigen is aan de huidige zorgsector. Anderzijds stelt ze ook wel vast dat 
er minder personeelsverloop is in het woonzorgcentrum. Gelukkige personeelsleden blijven ook 
gemakkelijker op dezelfde werkplek. 

Aanwezig:   
Jos Van Grunderbeeck (ondervoorzitter), Wilma Varga (plaatsvervangend ondervoorzitter), Tania 
Huyghe (penningmeester), Jaak De Pauw (bestuurslid), Roos De Fraine-Valembois, Marie-Louise  
Fluyt, Herman Kestens, Christine Staes, Willem Hoorelbeke-Van Leemput, Liliane Reniers, 
Philippe Scherpereel, Willy Van Hoof, An Meuwes (WZC De Wyngaert), (leden), Piet De Bruyn 
(schepen senioren), Hanne Weckhuysen (gemeentelijk onthaalmedewerker) en Peggy Puttemans 
(secretaris)  
 
Verontschuldigd: Mieke Matthijs (bestuurslid), Karel Stappaerts, Greet Van den Bosch, Chris 
Vander Sande, Martha Didden en Patricia Janssens (WZC De Lelie) (leden)  
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Werkgroep – aanpak eenzaamheid bij Rotselaarse senioren  
Willem, Willy, Chris, An en Jos maken deel uit van de werkgroep. De werkgroep vergadert een eerste 
keer in januari 2020.  

 

3. Evenementen en projecten 
Evaluatie deelname verenigingenbeurs - Dag van de inwoner op 19 oktober 2019  
- De stand van de seniorenraad had beter tot zijn recht kunnen komen in de cafetaria, waar ook de 
standen van de gemeentelijke diensten en de overige adviesraden stonden.  
- Er kwamen vragen van 60-plussers om een exemplaar van de seniorengids te ontvangen. Het gaat 
dan over personen die op het moment van de uitgave van de seniorengids nog geen 60 jaar waren. 
-Meerdere senioren signaleerden dat ze het katern van de seniorenweek  - TROTS niet ontvingen, 
zoals inwoners van Klein-Vlasselaar en van sommige straten in Vlasselaar. De gemeente is op de 
hoogte van het probleem en kaart dit aan bij Bpost. De seniorenraad vraagt of TROTS ook niet op de 
gemeentelijke website kan worden gepubliceerd, zodat je er online in kunt bladeren. 
-Als de seniorenraad in de toekomst opnieuw deelneemt aan de verenigingenbeurs moet er meer 
promotioneel materiaal worden voorzien, bijvoorbeeld grotere affiches en een flyer waarin de 
seniorenraad en de seniorenverenigingen worden voorgesteld. 
 
Praktische afspraken eindejaarsgeschenken WZC-bewoners  
Op 12 december 2019 haalt Tania de plantjes op en Chris zorgt voor het transport De bedeling vanaf 
10 u wordt als volgt georganiseerd: 
-Woonzorgcentrum De Lelie: Tania, Gilberte, Noëlla, Jaak, Willem, Willy en Piet  
-Woonzorgcentrum De Wyngaert: Mieke, Christine, Wilma, Fons, Jos en Piet 
 
Week van de senioren 2019  
De leden bespreken de laatste aanpassingen in het draaiboek en keuren het wedstrijdformulier goed. 
 
Flyer seniorenverenigingen / dansnamiddagen 2020  
De seniorenraad keurt het ontwerp van de flyer goed. Alle deelnemers aan het seniorenfeest 
ontvangen deze flyer via het geschenkpakket. 
 
Investeringen infrastructuur voor senioren  
De realisatie van een bewegingsplein zoals in Olen wordt als voorbeeld aangehaald. 
De bespreking van voorstellen om te investeren in infrastructuur voor senioren leidt ook tot de 
discussie over een aantal bekommernissen: 
- de vraag naar kosteloze terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen 
- de slechte staat van de toegang tot Sportoase De Meander langs de achterzijde  
- het SWAL-project in de Sint-Antoniuswijk, waardoor het speelpleintje er verdwijnt. Budget voor de 
opwaardering van speelpleinen met veilige speelinfrastructuur mag ook niet uit het oog worden 
verloren. 
- de vraag naar openbare toiletten omdat er meer nood aan is dan aan infrastructuur voor senioren. 
- het gebrek aan optimaal gebruik van de petanquebanen in Rotselaar en het gebrek aan een 
petanqueclub. Met een dergelijk initiatief zou men het gebruik wel meer kunnen stimuleren. 
 

4. Informatie 
Nieuws van de WZC 
Het woonzorgcentrum De Wyngaert heeft 3D-brillen aangekocht voor dementerende bewoners. Met 
die bril zien deze bewoners beelden van vroeger, zoals hun vroegere woonomgeving. De bril heeft 
een gunstig effect op deze dementerende ouderen. Daarnaast werden ook simulatiepakken 
aangekocht. Met een simulatiepak kan bijvoorbeeld een zorgkundige ervaren hoe het is om 
hulpbehoevend te zijn. 
 
Nieuws van de seniorenverenigingen 
De verengingen lichten hun geplande activiteiten toe. 
Aksent doet nog een voorstel m.b.t. een wandeling die online kan worden gepubliceerd op 
www.actievesenioren.be  
 

http://www.actievesenioren.be/
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5. Briefwisseling 
Het overleg van het Regionaal platform voor ouderenbeleidsparticipatie (RPO) vindt plaats op 2 

december 2019.   

6. Vragenrondje 
De seniorenraad is het eens om de data van de vergaderingen van de seniorenraad voor een gans 
jaar vast te leggen. Tegen de volgende vergadering van de seniorenraad zal het dagelijks bestuur een 
voorstel van data aan alle leden voorleggen. 

 

7. Volgend overleg (vastleggen datum) 
De volgende seniorenraad vindt plaats op 6 december 2019. 


