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1. Kennisname gewijzigde vertegenwoordiging van Okra Rotselaar 

Liliane Reniers liet weten dat zij geen lid meer zal zijn van de seniorenraad. De bestuursleden van 
Okra bekijken nog wie Liliane kan vervangen in de seniorenraad. 
 

2. Gezondheidscrisis Covid-19 

a) Ervaringen leden, seniorenverenigingen en WZC  
- Door het wegvallen van activiteiten was er ineens veel vrije tijd. Sommige leden genoten van deze 
‘rustige’ tijd om gewoon eens thuis te zijn, terwijl anderen het moeilijk hadden met de ‘lockdown’. 
Sommige buurtcomités en verenigingen namen initiatieven. Okra organiseerde fietstochten in kleine 
groepen. Regionale wandeltochten in kleinere groepen hervatten in augustus. Via de bedeling van het 
ledenmagazine onderhielden de verenigingen het contact met de leden. 
-In sommige buurten was er meer contact dan anders en groeide er meer empathie. In sommige 
straten was er echter geen toenadering en bleef iedereen in zijn kot. Het ‘alleen zijn’ in een 
appartement was moeilijk. Knuffels, familie en kleinkinderen en het sociaal engagement zoals 
vergaderen met de seniorenraad werden gemist. Het gemis van de kleinkinderen werd als het 
lastigste aspect ervaren. 
- Familiemomenten werden online gedeeld en dit zorgde voor een andere beleving. Kleinkinderen 
konden niet meer naar school en als grootouder is er dan ook de bekommernis over het gemis aan 
rechtstreekse kennisvergaring en hoe deze generatie daar in de toekomst moet mee omgaan.  
- Kinderen met een beperking, die in een instelling verblijven, konden naar huis worden gehaald. Als 
ouder moest je op een uur beslissen om je kind af te halen of in de instelling te laten, maar dan zonder 
mogelijkheid tot bezoek. Doordat de leefstructuur van deze kinderen hierdoor werd verstoord, bleek 
het thuisverblijf gedurende meerdere weken ook niet de gemakkelijkste oplossing. 
- Sommige leden hebben angst om tussen een groot aantal mensen te vertoeven. 
-  De verschillende aanpak van landen komt ter sprake. 
- De leden bespreken de problematiek van de WZC en onderstrepen dat er tot op heden in de WZC 
van Rotselaar geen besmettingen werden vastgesteld. Patricia geeft hierover wat meer toelichting: 
Armonea is onderdeel van de internationale groep Colisée (ook actief in China) en was dus van in het 
begin goed voorbereid. Op 12 maart zijn de WZC dichtgegaan en later moesten de bewoners ook op 
hun kamer blijven en er ook eten. Sommige bewoners hadden het moeilijk met deze situatie, maar na 
een gesprek was er ook bij hen wel begrip. De gesloten afdeling werd van bij aanvang als een 
cohorteafdeling behandeld en bij deze bewoners werd wel een mentale achteruitgang vastgesteld. De 
bewoners kregen de mogelijkheid om te skypen met hun familieleden. De WZC zijn ook snel gestart 
met de registratie van bezoekers en meten ook hun temperatuur. Er was ook nooit een tekort aan 
beschermingsmateriaal en de WZC ontvingen ook materiaal van de overheid. De gemeente stelde 
o.a. nadarhekken ter beschikking om het buitenterras af te sluiten. Via het e-loket van de federale 
overheid wordt dagelijks het aantal inwoners en het aantal overlijdens gemeld. Het probleem is nog 
steeds dat alle overlijdens als Covid-overlijdens worden geregistreerd. Vrijwilligers werden verder 
ingezet en de erkende mantelzorgers namen taken van de zorgkundigen op zich. Momenteel is het 
WZC nog niet toegankelijk voor groepen. 

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (plaatsvervangende voorzitter), Wilma Varga (plaatsvervangend 
ondervoorzitter), Tania Huyghe (penningmeester en vertegenwoordiger van Okra), Jaak De Pauw 
(bestuurslid en vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal en Rotselaar), Philippe Scherpereel 
(vertegenwoordiger van Okra), Mieke Matthijs (bestuurslid en vertegenwoordiger van Okra 
Rotselaar), Greet Van den Bosch,  Patricia Janssens (WZC De Lelie), (leden),  
Piet De Bruyn, (schepen senioren) en Peggy Puttemans (secretaris)  
 
Verontschuldigd: An Meuwes (WZC De Wyngaert), Karel Stappaerts, Martha Didden, Herman 
Kestens , Willem Hoorelbeke-Van Leemput, Willy Van Hoof , Chris Vander Sande, Liliane Reniers, 
Marie-Louise Fluyt (Aksent), Roos De Fraine, Christine Staes (leden),  
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-De gemeente heeft ingezet op de veilige toegang van haar gebouwen, een gezonde en veilige 
schoolomgeving en organiseerde de bedeling van beschermingsmateriaal, waaronder de 
mondmaskers voor de inwoners. 
 

b) Heropstart werking seniorenverenigingen  
Jos licht de risicoanalyse toe aan de hand van het veiligheidscharter. Daarnaast moet er ook een 

draaiboek zijn voor elk evenement. In het bijzonder moet er aandacht zijn voor risicogroepen en 

buitenactiviteiten worden aanbevolen.  

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/06/Charter-Hoe-veilig-de-draad-

terug-opnemen-als-oudere-in-onze-samenleving_versie-10.pdf . 

2. Werking seniorenraad 

a) Verslag seniorenraad van 7 februari 2020  
De leden keuren het verslag van de seniorenraad van 7 februari 2020 goed. 
 

b) Dagelijks bestuur van 30 juni 2020  
Het dagelijks bestuur vergaderde op 30 juni 2020 en heeft de vergadering van de seniorenraad 
voorbereid. Het dagelijks bestuur vergadert opnieuw op 11 september om 10u. 
 

c) Vergaderingen seniorenraad  
In het kader van de gezondheidscrisis zal er tijdelijk slechts 1 afgevaardigde per seniorenvereniging 
deelnemen aan de vergadering van de seniorenraad. De onafhankelijke leden en de WZC behouden 
wel hun vertegenwoordiging. 
 

d) Werkgroep – eenzaamheid bij Rotselaarse senioren  
De werkgroep vergaderde op 28 februari 2020 en stelde voor om in 2 buurten (Hellicht en 
Achterheidestraat) een testproject te organiseren. De samenwerking met de respectievelijke 
buurtcomités speelt dan een belangrijke rol. De volgende vergadering van de werkgroep vindt plaats 
op 25 september 2020 om 10u in het WZC De Wyngaert. 
 

e) Toekenning Vlaamse subsidie aan verenigingen  
De Vlaamse regering heeft een coronafonds opgericht. Rotselaar ontving 174000 euro. De gemeente 
besliste om het voltallige Rotselaarse verenigingsleven te betrekken bij de verdeling van deze 
subsidie. Dit betekent dat de beleidsdomeinen jeugd, cultuur en sport werden aangevuld met de 
kermis- en buurtcomités, oudercomités en seniorenverenigingen. Aan de cultuurraad, jeugdraad en 
sportraad werd ook gevraagd om als cockpit iets te organiseren voor de ganse gemeente en dit met 
een budget van 25000 euro.  Alle weggevallen inkomsten kunnen niet gecompenseerd worden, maar 
met de extra financiering voor de seniorenverenigingen is er wel een waardering en een middel om de 
werking zo veilig mogelijk herop te starten. Voor de vlotte toekenning van deze bijkomende subsidie 
hanteerde de gemeenteraad de logica van het bestaande subsidiesysteem. Aksent formuleerde wel 
de opmerking m.b.t de verdeelsleutel, maar de evaluatie van alle bestaande verdeelsleutels werd dus 
in het kader van deze specifieke Corona-maatregel niet als leidraad gehanteerd. 
 

3. Evenementen en projecten 

a) Week van de senioren 2020  
Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidscrisis kan de seniorenraad een aangepast programma 
voorbereiden. Elke vereniging denkt na over een aangepaste coronaproof activiteit en bezorgt deze 
uiterlijk 1 september 2020 aan Peggy. De gemeente is bereid om tussen te komen in de kosten om 
bijvoorbeeld een verkeersquiz te organiseren. In het WZC De Lelie kan de leliezaal ter beschikking 
worden gesteld om er een coronaproof activiteit te organiseren. De leden stellen ook voor om opnieuw 
een computerklas te plannen. 
 

b) Beweegroute - vraag van de gezondheidsraad  
De gemeente heeft binnen het intergemeentelijk sportsamenwerkingsverband in elke deelgemeente 
een beweegroute ingericht. De gezondheidsraad nodigt de vertegenwoordigers van de seniorenraad 
uit om samen met Hilde Maes, beweegcoach, deze beweegroute in te wandelen. De leden stellen 
voor om dit te organiseren op maandag 7 of 8 september om 11u. De leden komen samen aan de 
parking van Sportoase De Toren. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderenvrijwilligt.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FCharter-Hoe-veilig-de-draad-terug-opnemen-als-oudere-in-onze-samenleving_versie-10.pdf&data=02%7C01%7Childe.vanham%40vlaanderen.be%7C66029075f0054822b59608d8167a2b76%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637284061249009002&sdata=pYntzJSVBKRmPVCsavEE2MIz1GMS34DUj7%2FgMOQgrvU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderenvrijwilligt.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FCharter-Hoe-veilig-de-draad-terug-opnemen-als-oudere-in-onze-samenleving_versie-10.pdf&data=02%7C01%7Childe.vanham%40vlaanderen.be%7C66029075f0054822b59608d8167a2b76%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637284061249009002&sdata=pYntzJSVBKRmPVCsavEE2MIz1GMS34DUj7%2FgMOQgrvU%3D&reserved=0
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c) Beweegbank 

De beweegbank, een initiatief van een privépartner Ipitup vzw, staat nu achter het WZC De Lelie. Dit 
initiatief sluit wel aan bij de doelstelling van de beweegroute. 
 

4. Informatie 

a) Nieuws van de WZC 
Armonea biedt zomerkortingen en ook zomerverblijf aan. 

b) Nieuws van de seniorenverenigingen 
De leden bespreken de toelatingsprocedure om activiteiten te organiseren. Alle info is terug te vinden 
op de gemeentelijke website: https://www.rotselaar.be/publieke-evenementen  

c) Nieuws van het Lokaal bestuur 
Er wordt gevraagd naar het verloop van de zomerbar in Werchter.  

d) Gewijzigde data Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie  
Op 30 november 2020 vindt de vorming ‘dementievriendelijke gemeente’ plaats. 
 

5. Datum volgende seniorenraad  

De volgende vergadering vindt plaats op 17 september 2020. 

 

 

https://www.rotselaar.be/publieke-evenementen

