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1.Kennisname 
-De seniorenraad neemt kennis van de volgende gewijzigde vertegenwoordiging: 
S-Plus Rotselaar : Willy Van Hoof en Willem Hoorelbeke-Van Leemput 
S-Plus Wezemaal : Jaak De Pauw en Dirk Van den Eynde 
Deze wijziging gaat in vanaf volgende seniorenraad. 
 

2. Samenwerking sportraad 
De seniorenraad verwelkomt Miel Vanhaverbeke, voorzitter van de sportraad en Rita Vandeplas, lid 
van de sportraad. Miel geeft een toelichting over het voorstel tot samenwerking. Zo heeft de sportraad 
een 8-tal themagroepen, waaronder  ‘Ouderen in beweging’.   
Om elkaar te versterken kunnen de beide adviesraden maandelijks een overkoepelende activiteit 
organiseren, waarbij de organisatie afwisselend door een van beide gebeurt. De doelstelling is om 
senioren maandelijks te laten kennismaken met een sportieve activiteit.  
 
Een aantal ideeën wordt besproken: 
- De sportraad kan toekomstige dansnamiddagen ook in zijn communicatie opnemen. Omwille van de 
coronapandemie zullen er dit jaar wel geen dansnamiddagen meer plaatsvinden. 
- De sportraad en de seniorenraad kunnen een gezamenlijke beweegkalender opmaken. 
- Er kan ook een activiteit op maat van de WZC-bewoners worden georganiseerd / aangepast, 
bijvoorbeeld langsgaan aan de WZC’s zodat de bewoners een kort stuk van een wandeling mee 
kunnen wandelen. 
 
Om deze samenwerking vorm te geven, zal de seniorenraad op zijn volgende vergadering een lid 
aanstellen om deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep ‘Ouderen in beweging’ van de 
sportraad. Miel bezorgt de data van de volgende overlegmomenten van deze werkgroep. 
 
Ook de gemeente wil inzetten op wederzijdse versterking. Vanaf 2021 vindt de eerste inspiratiedag 
voor adviesraden plaats.  

3. Werking seniorenraad 
- De leden keuren het verslag van 17 juli 2020 goed. 
- Het dagelijks bestuur heeft op 11 september 2020 de agenda van deze seniorenraad voorbereid. 
- Gezien de coronapandemie is het is niet meer mogelijk om dit jaar nog te vergaderen met de 
werkgroep ‘Eenzaamheid bij Rotselaarse senioren’. Als alternatief organiseert de seniorenraad een 
activiteit tijdens de seniorenweek om ook eenzame senioren te bereiken. 
 

4. Evenementen en projecten 
a. Week van de senioren 2020  
- Voor alle activiteiten gelden voorafgaande inschrijvingen 
 

Aanwezig:  
Jos Van Grunderbeeck (plaatsvervangende voorzitter), Wilma Varga (plaatsvervangend 
ondervoorzitter), Tania Huyghe (penningmeester en vertegenwoordiger van Okra), Mieke Matthijs 
(bestuurslid en vertegenwoordiger van Okra Rotselaar), Chris Vander Sande, Philippe Scherpereel 
(vertegenwoordiger van Okra) Patricia Janssens (WZC De Lelie) (leden) en  
Piet De Bruyn(schepen senioren) en Peggy Puttemans (secretaris)  
Genodigden: Miel Vanhaverbeke (voorzitter sportraad) en Rita Vandeplas (lid sportraad) 
 
Verontschuldigd: Jaak De Pauw (bestuurslid en vertegenwoordiger van S-Plus Wezemaal en 
Rotselaar), Karel Stappaerts, Marie-Louise Fluyt (Aksent), Herman Kestens, Roos De Fraine,, 
Willy Van Hoof, Willem Hoorelbeke-Van Leemput, (leden), Martha Didden, Greet Van den Bosch, 
An Meuwes (WZC De Wyngaert). 
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- Op zaterdag organiseert S-Plus een fotozoektocht/wandeling ‘Stappers tegen Corona’. De deelname 
aan deze wandeling kan zowel individueel als in kleine groepjes. 
- Zowel wandelaars, fietsers als autobestuurders zijn welkom op de verkeersquiz. Dit moet in de 
communicatie worden benadrukt. 
- In de Leliezaal van het WZC De Lelie kunnen minimaal 10 en maximaal 30 personen deelnemen aan 
de lezing van Mark Claus (Actief, positief en creatief met pensioen). 
- Hanne contacteert de VZW Stenen Muur om na te gaan of de wijnproeverij coronaproof kan 
plaatsvinden. 
- Okra biedt dit jaar geen fietstocht aan.  
- Op donderdagvoormiddag kan de beweegroute worden aangeboden 
10u – start aan Sportoase De Toren 
11u – start aan Sportoase De Meander 
 
-De leden bespreken de organisatie van een geschenkbedeling als alternatief voor het seniorenfeest. 
Elke 75-plusser ontvangt een geschenkpakket met voedingsartikelen. Aan de vrijwilligers die jaarlijks 
op het seniorenfeest helpen en aan de gemeenteraadsleden kan worden gevraagd om aan deze actie 
mee te helpen. De verdeling van de geschenkpakketten gebeurt vanuit een locatie in elke 
deelgemeente. (GC de Mena in Rotselaar, WZC DE lelie - Leliezaal in Wezemaal en het LDC te 
Werchter). Via de flyer van de seniorenweek vernemen de 75-plussers de datum van bedeling (vrijdag 
20 november). De voedingsartikelen kunnen worden verpakt in herbruikbare papieren zakjes met 
daarop het logo van de seniorenraad. De leden ramen de uitgave voorlopig op 6 euro per persoon, 
eventueel aangevuld met sponsoring door de betrokken handelaar(s). De 75-plussers ontvangen in 
hun geschenkpakket ook een flyer met info over het lokaal dienstencentrum en over de 
seniorenverenigingen. De seniorenraad voorziet op de drie verdeelpunten ook hapjes en drankjes 
voor de verdelers. 
 
b. Inwandelen beweegroute  
Afgevaardigden van de seniorenraad namen deel aan de wandeling om kennis te maken met de 
beweegroute. De leden hielden er een positieve ervaring aan over en waren enthousiast over de 
kwalitatieve en afwisselende oefeningen. De leden bevelen wel aan om in kleine groepen deel te 
nemen. 
 
c. Beweegbank 

De beweegbank kan worden gebruikt als rustbank en als toestel om er verschillende oefeningen mee 
te doen. Sommige leden adviseren om nog een extra paneel met informatie te plaatsen. Het was voor 
hen niet onmiddellijk duidelijk hoe de bank kon worden gebruikt. Er is wel een extra paneel aanwezig  
waarop de coronamaatregelen worden toegelicht. Om de beweegbank te gebruiken, moet je zo goed 
als niets aanraken en je doet een activiteit in open lucht. Hierdoor kan je de bank ook in coronatijden 
veilig gebruiken. 
 

5. Informatie 
a) Nieuws van de WZC 
Beide WZC’s zijn nog steeds coronavrij. Bubbels van 5 personen per bewoner zijn toegelaten.  
Binnen de Armonea-groep wordt gewerkt met serologische testen. Deze testen gebeuren maandelijks 
bij de medewerkers, de vrijwilligers en de bezoekers. Bezoekers respecteren de 
veiligheidsmaatregelen goed. 
Het middagrestaurant start opnieuw op met maximaal 12 personen. 
 
b) Nieuws van de seniorenverenigingen 
Neos heeft zijn activiteiten nog niet heropgestart. 
Okra Wezemaal organiseert voorlopig alleen wandelingen. 
 
c) Nieuws van het Lokaal bestuur 
-Memorandum seniorenraad  
Piet De Bruyn, schepen voor senioren, heeft op verzoek van de seniorenraad de aanbevelingen van 
het memorandum getoetst aan de doelstellingen die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 
van het Lokaal bestuur. Hij geeft de volgende toelichting: 
Een aantal vragen in het memorandum zijn eerder generiek en gericht op een ruimere schaalgrootte 
dan de huidige omvang van de gemeente. Daarnaast is er ook vaak informele werking, zoals 
bijvoorbeeld de informele interactie tussen maatschappelijke werkers en dokters. 
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Een aantal thema’s wordt uitgelicht: 
-M.b.t bouwen en wonen houdt de gemeente rekening met diversiteit, nabijheid en mobiliteit. De 
gemeente realiseert ook 120 nieuwe sociale woningen met een mix van huur- en koopwoningen. 
Ze zet ook in op de verkoop van rookdetectors voor woningen. 
De gemeente ontwikkelt haar visie rond de dorpskernen verder. Ze legt o.a. voorwaarden op bij 
grotere bouwprojecten, bijvoorbeeld om een handelsruimte in het project te voorzien. 
 
- De dienstverlening wordt gereorganiseerd vanuit het standpunt van de inwoner. Zo zet de gemeente 
ook bijkomend in op een centraal onthaal van inwoners. 
Het gebruik van het meldpunt via de website zal nog meer onder de aandacht worden gebracht. 
 
-Veilige infrastructuur vertaalt zich o.a. in 20 km nieuwe fietspaden, de (her)aanleg van voetpaden en 
trage wegen om veilige verplaatsingen te realiseren. 

 
-Onder begeleiding van een extern bureau zal een nieuw mobiliteitsplan tot stand komen. Ook de 
input van adviesraden is in het traject opgenomen. Zo wordt er bijvoorbeeld n.a.v. de 
knelpuntwandeling rekening gehouden met de signalen van de Raad personen met een handicap en 
is ook de wisselwerking met de seniorenraad mogelijk. 
 
-Voor de werking van de Minder Mobielen Centrale wordt de inkomensbeperking behouden. De 
gemeente moet zich houden aan dit criterium om deze dienst te kunnen aanbieden. Daarnaast is er 
ook de Dienst Aangepast Vervoer (DAV), die mindervalide inwoners vaak benutten. Dit is af te leiden 
uit het aantal leden en het aantal afgelegde km. 
 
-Er zullen ook meer diensten en activiteiten decentraal worden aangeboden o.a. door de aanwerving 
van bijkomend personeel voor het Sociaal Huis. Zo zal de wijkgerichte zorg door een nieuwe 
projectwerker ter harte worden genomen. De werking rond valpreventie gaat verder en er wordt ook 
een vrijwilligersloket opgezet. 
Omdat de drempel voor de hulpvraag nog steeds aanwezig is, zal het vinden van een werkbaar 
instrument i.s.m. de buurtcomités ook op de agenda staan. 
 
-In het nieuwe gebouw van het Huis van het Kind zal er een ruimte beschikbaar zijn die de 
verenigingen, op vrije momenten, ook kunnen benutten. Deze nieuwe accommodatie wordt dan ter 
beschikking gesteld naast de schoolinfrastructuur, die de verenigingen nu al gebruiken. 
 
-Het lokaal bestuur moedigt tot slot ook de kruisbestuivingen tussen de adviesraden en de 
samenwerking tussen gemeente en adviesraden verder aan. 
 
De leden ontvangen het beleidsplan nog in pdf. 
 

6. Briefwisseling 
a. Verzoek van het Davidsfonds Rotselaar 
Het Davidsfonds Rotselaar biedt twee activiteiten aan in het najaar en vraagt of de verenigingen 

interesse hebben. Jos bezorgt de e-mail van Maria De Mol (Davidsfonds Rotselaar) aan Philippe. 

 
b. RPO 
Op 28 september 2020 organiseert het RPO een webinar m.b.t. ervaringen en tips over 
ouderenparticipatie. 
 

7. Vragenrondje 
Chris stelt het volgende boek voor:  
 “Tijd maken voor dementie” 52 manieren om te blijven communiceren. 
 

8. Datum volgende seniorenraad (6 november 2020) 
De volgende vergadering vindt plaats op 6 november 2020. 
Het dagelijks bestuur vindt plaats op maandag 26 oktober om 14u. 


