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  Middelkerke  

 

Verslag ledenvergadering dagelijks bestuur 04/04/2018 (SER/201/) 

Aanwezig: D. Gilliaert, schepen/OCMW-voorzitter; 
 
A. Deley, voorzitter; 
 
L. Desender, ondervoorzitter 2; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
J. Symoen, G. Roseeuw, R. Rousseeuw, G. Opstaele, G. Renty, J. Vannecke, 
Demesmaeker Joseph, R. De Moor, M. Landschoot, R. Hoet, J. Dewachter, E. Clarysse, 
leden; 

Verontschuldigd:  D. Gilliaert, schepen/OCMW-voorzitter verontschuldigd voor agendapunt: 4, 5, 6, 7, 8; 
 
W. Van Laer, ondervoorzitter 1; 
 
M. Matsaert, L. Allary, Aelst Viviane, R. Symoen, J. Levecque, leden; 

Extra aanwezig: Bonte Lieve voor agendapunt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

 

Verslag 

 
1. Verwelkoming 

De voorzitter van de seniorenraad verwelkomt de leden van de seniorenraad. 

De aanwezigheidslijst wordt doorgegeven. 

Overlijden Germain Mommerency op 27 februari 2018. 

Bij deze wensen we even stil te staan bij het overlijden van de voorzitter van S plus Westende: Dhr. 
Germain Mommerency. Hij was gewezen gemeenteraadslid Middelkerke, Voorzitter van S-plus 
Westende- Lombardsijde, Lid van verschillende visclubs en onderwijzer op rust. 

De volledige seniorenraad wenst hun deelneming te betuigen. 

We wensen Monique, zijn zoon, schoondochter, kleinkinderen, familie, vrienden, kennissen,… heel 
veel sterkte toe!  

Contactpersoon S+ Middelkerke 

Jos Demesmaeker vraagt of er ook naar hem een uitnodiging kan worden verzonden omdat hij niet 
altijd op de hoogte is van wanneer het vergadering is. Het secretariaat zal hem toevoegen aan de lijst. 
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2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de seniorenraad van dd. 7/02/2018 wordt goedgekeurd. 

3. Woord aan de OCMW - voorzitter/schepen van senioren 

De voorzitter/ schepen van het Welzijnshuis verwelkomt iedereen. 

Volgende punten legt de voorzitter voor aan de seniorenraad:  

- Dag van de zorg 2018:  

o 403 aanwezigen geregistreerd; 

o Veel positieve reacties; 

o Dienstverlening in de kijker gezet;  

o De dag zat heel goed in elkaar, een pluim voor de organisatie en de medewerkers. 

- Beslissingen OCMW raad  

o Defibrillators: verschillende aangekocht ( 5-tal) = gerealiseerd 

o Aanpassing reglement wijkrestaurant:  

Vroeger : beperkt gebruik bezoeker: 1 x maand maximum  

Nu : beperking valt weg 

o Goedkeuring actualiseren WZC De Ril: prijzen koffietafels, feestmaal,… aanpassing  

naar huidige normen ; 

- Vragen vanuit de seniorenraad:  

o Bewegen op verwijzing:  

Er zal in de toekomst werk worden gemaakt hiervan. De sportdienst is hier mee bezig    

en de collega’s gaan het secretariaat verder informeren zodat dit op de seniorenraad 

ook zal worden doorgegeven. We blijven de samenwerking tussen de verschillende 

diensten stimuleren. 

Meer info: https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing 

 

o Charter samenhuizen  

De gemeente heeft hier inderdaad een brief over ontvangen. De Voorzitter/schepen 

staat hier niet negatief tegen over. Hij zal dit meenemen om op politiek niveau te 

bespreken. 

Individuele projecten worden alvast gestimuleerd. In Westende Dorp is een project 

waar mensen met een beperking samen wonen. 

 

De seniorenraad staat hier ten volle achter. Naar de toekomst toe zal dit een uitdaging 

voor het bestuur zijn. De seniorenraad zal dit mee opvolgen. 

 

Meer info over het charter samenhuizen op: https://www.samenhuizen.be/ 

 

o Ouderenbehoeftenonderzoek  

Voorlopig geen verdere informatie over dit onderzoek, het secretariaat doet navraag 

bij de gemeentelijke dienst participatie. 

 

o Memorandum   

De voorstelling van het memorandum van de seniorenraad werd goed bevonden. Er 

waren interessante zaken die naar voor werden gebracht en er was een goede 

interesse van de partijen. 

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.samenhuizen.be/
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Het beleid staat voor een uitdaging want er is nog steeds een groeiende groep 

senioren. Wat voor senioren goed is, is ook goed voor de andere doelgroepen.  

Vb. sport/cultuur/mobiliteit/toegankelijkheid/… 

  De seniorenraad zal blijven waken over de belangen van de senioren. 

 

In de voorstelling kwam naar voor dat een ander comité 22000€ subsidie zou 

ontvangen. De voorzitter van het Welzijnshuis wenst hier wel mee te geven dat er 

voor deze dienst slecht 1 medewerker binnen de gemeente is, die maar enkele uren 

heeft voor het comité.. Deze dienst wordt voor 95% gedragen door vrijwilligers. 

 

Wanneer we de cijfers voor zaken die senioren ten goede komen grondig zouden 

analyseren ( vb. dienstverlening naar senioren toe, tegemoetkomingen, …) zouden 

we op een hoog bedrag uitkomen. 

 

Indien er mee gegevens noodzakelijk zijn, kan in het kader van de openbaarheid van 

het bestuur deze gegevens worden opgevraagd.  

 

 

  

 

4. Openstaande punten vorige raad 

De openstaande punten van de vorige vergadering:  

- Nabeschouwing presentatie memorandum  

Er waren veel aanwezigen positief over het memorandum van de seniorenraad. We hebben 
de presentatie ruim aangepakt en verschillende zaken naar voor gebracht. We hopen dat de 
politiek onze wensen positief ten uiting brengt in de verschillende partijprogramma’s. 

- Vormingsuitstap dinsdag 5 juni 2018 

De vormingsuitstap staat op punt. Vertrek om 9.15u aan de parking langs de Ijzerlaan.  

Programma: Dendermonde met bezoek aan de OLV Kerk met orgelconcert. Middagmaal. 
Bezoek aan VERKO in Appels. Hier graag fluohesje meenemen en schoenen aandoen die 
vuil mogen worden. Hij worden we meegenomen in hoe afval wordt verwerkt. 

Daarna volgt bezoek in DE KLOK ( likeurstokerij) met rondleiding, degustatie en koffie met 
koffiekoek. 

Gelieve tijdig in te schrijven, dit tegen ten laatste 30 mei 2018. Pas wanneer betaling is 
gebeurd, is inschrijving definitief. 

- Week van de senioren 19-25 november 2018 

22/11/2018 om 15u toneelstuk De Scheve Schaats. Inschrijvingen zullen kunnen gebeuren via 
Cultuurstek. Er is overleg geweest met de Burgemeester m.b.t. ondersteuning.  

We zouden een inkomprijs van 15 euro vastleggen. Meer info volgt. 

- Verkiezingen bestuur seniorenraad 2019 
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In 2019 zal een nieuw bestuur verkozen worden voor de seniorenraad. Kandidaturen zullen 
tegen december worden gevraagd. 

- Assistentiewoningen: presentatie en informatiemoment gericht naar huidige bewoners en de 
seniorenraad van 9 maart 2018 

Op de infovergadering is het project voorgesteld met het nodige materiaal. Er was veel 
interesse. We hopen als seniorenraad mee op de hoogte te blijven van de vorderingen in dit 
dossier en de opvolging van het project. 

- Kwetsbaarheidsinstrument stand van zaken  

Alle lijsten zijn binnen, de binnengebrachte lijsten zijn verwerkt. De coördinators gaan samen 
zitten met de Provincie voor verdere opvolging en verwerking van het project. De resultaten 
zullen daarna worden meegedeeld. 

- Ouderenbehoeftenonderzoek  

Wordt nagevraagd bij de dienst participatie. 

- Opleiding AED 

Wegens een verkeerde communicatie is nog geen datum vastgelegd. Via de gemeentelijke 
diensten vernomen dat er een hele reeks opleidingen starten hieromtrent. Het secretariaat zal 
een mail hierover versturen naar alle verenigingen. Nadien kunnen we kijken of er nog vraag 
is om deze opleiding binnen de seniorenraad aan te bieden. Indien wel, zal het secretariaat 
zelf contact nemen met de persoon die het zou geven. 

  

5. Nieuws van de afgevaardigden 

Sportraad 

Is niet doorgegaan omwille van te weinig agendapunten. 

Cultuurraad  

Geen info 

Raad van inclusie en toegankelijkheid  

1/12 : pasta avond met optreden van Scala: meer info volgt. 

Panelgesprek: mensen die door omstandigheden beperkt worden in hun leven. 

Centrumraad 

Geen nieuws 

WOAS  

Nieuwe naam: Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie 

 

 

6. Secretariaat en administratie 

Subsidie dossier  

Zullen worden behandeld door het secretariaat aan de hand van de richtlijnen. 

Daarna worden ze besproken op het dagelijks bestuur en toegelicht aan de verenigingen. 
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Woensdag 6 juni is dan de deadline, daarna wordt alles voorgelegd aan het College van 
burgemeester en schepenen, waarna de uitbetaling volgt. 

 

 

7. Varia 

AED  

Er was een miscommunicatie met betrekking tot deze opleiding. Door de aanwezigheid van diverse 
toestellen worden er diverse opleiding georganiseerd in Groot Middelkerke.  

Het secretariaat zal deze doorgeven aan de leden. 

Voorlopig gaan we even afwachten om zelf een opleiding te organiseren. 

GDPR Reglementering  

Het secretariaat zal navraag doen of iemand hier meer informatie kan komen over geven op één van 
de volgende seniorenraden. 

VLAS Leffinge  

Dhr. Willy Van Laer zal een tijd afwezig zijn op de seniorenraad en op die momenten zal Rosa 
Symoen hem vervangen. We wensen Willy heel veel beterschap toe! 

Stemhokje WZC  

De vraag is gekomen of er stemhokjes worden voorzien in een WZC. 

Secretariaat zal navraag doen. 

Vraag met betrekking tot buurthuis Westende 

De verantwoordelijke is bevraagd over het probleem die is aangekaart van bepaalde personen die 
vaste plaatsen opeisen. 

De vrijwilligers van het Buurthuis hebben hier alvast geen meldingen over gedaan. Er zijn inderdaad 
wel veel vaste bezoekers, die dikwijls op dezelfde plaatsen zitten. Indien dit blijft, melding maken aan 
verantwoordelijke van Buurthuis. 

 

8. Volgende raad 

De volgende seniorenraad zal plaatsvinden op woensdag 6 juni 2018 om 9.15u in de grote zaal van 
het welzijnshuis.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:00 uur. 

 

Voor verslag, 

 

de secretaris, de voorzitter, 
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Evelien Vanhaerents Alfons Deley 

 


