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  Middelkerke  

 

Verslag ledenvergadering dagelijks bestuur 05/10/2016 (SER/201/) 

Aanwezig: D. Gilliaert, schepen/OCMW-voorzitter; 
 
A. Deley, voorzitter; 
 
L. Desender, ondervoorzitter 2; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
F. De Backer, I. Dewulf, A. Coulier, R. Rousseeuw, G. Renty, J. 
Levecque, M. Matsaert, R. De Moor, R. Hoet, W. Van Laer, Symoen 
Johan, Coppens Freddy, Vermaesen Marita, Landschoot Monique, 
Dewachter Jeannine, leden; 
 
V. Steen, M. Eeckloo, M. Vandenbroucke, plaatsvervangende leden; 

Verontschuldigd:  D. Gilliaert, schepen/OCMW-voorzitter verontschuldigd voor 
agendapunt: 6, 4, 5, 7, 8; 
 
A. Van Damme, centrum leidster LDC; 
 
R. Keirsebilck, M. Montoye, leden; 
 
G. Roseeuw, plaatsvervangend lid; 
 
Barrat Micheline, lid; 

 

 

 

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. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de seniorenraad van 3 augustus 2016 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

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



Seniorenraad 

 

 verslag 

 

 

Seniorenraad – tel. 059/31.94.00 of 0498/90.58.11– email: evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be 

De OCMW – voorzitter / schepen van senioren heeft volgende zaken te melden:  

- casino  

Het casino project, die vorige raad werd besproken, heeft een staartje gekregen. 

Er zijn klachten gekomen betreft een afwijking in de  procedure. Na arrest van raad van state wordt 
intussen gewerkt aan een plan B. 

Er is een open gunning waar iedereen kan meedoen. Dit om de procedure niet volledig te moeten 
hernemen, dit ook voor personeel van casino te beschermen. 

Later volgt hierover meer nieuws. Men is terug volop bezig met dit dossier. 

-PWA 

Systeem PWA zal worden afgeschaft maar de dienstverlening zal worden aangepast.  Het systeem 
wordt overgeheveld naar Vlaams niveau. 

De doelgroep zal hetzelfde blijven maar de termijn zou worden beperkt. Men wil meer activering en na 
een termijn van PWA zou het doel een volledige tewerkstelling zijn. 

De gebruikers zouden dus op deze dienst kunnen blijven beroep doen maar via ander kanaal. Het zou 
meer wijkwerking betreffen. Er is nog steeds veel onduidelijkheid. De vereniging voor  Vlaamse steden 
en gemeenten is hier ook meer bezig omdat vele gemeenten vragen hebben. 

Er volgen hierover zeker nog info momenten. 

- groep van assistentiewoningen : vragen naar stand van zaken door de voorzitter seniorenraad. 

Hetzelfde studiebureau als casino is hier ook mee bezig. Voor einde van het jaar zou nota hierover 
klaar zijn. Momenteel is er vooral ingezet om te kijken naar het parkeerprobleem rond de zorgcampus. 
Samen met het architectenbureau en de gemeentelijke administratie is bekeken hoe de 
Sluisvaartstraat maximaal kan worden gebruikt om te parkeren.  

In de komende maanden worden alle struiken weggehaald en zal de straat met schuine 
parkeerplaatsen worden aangelegd om zo tot een maximale parkeergelegenheid te komen. 

Er zal ook een deel van de nieuwe assistentiewoningen in handen komen van een private partner, hier 
bestaan andere normen voor waar zij dan over kunnen beslissen. 

Voorlopig is dit de stand van zaken. De seniorenraad zal tijdig ingelicht worden over de verdere gang 
van zaken. 

- nieuw meubilair lokaal dienstencentrum  

Sommige hebben  het misschien al opgemerkt dat nieuw meubilair staat in het lokaal 
dienstencentrum. Praktisch, fleurig en gebruiksvriendelijk. Het oude meubilair is terug naar de 
vroegere zaal van het lokaal dienstencentrum die nu door verenigingen kan worden gebruikt. 

 

6 Secretariaat en administratie  

- 10 oktober 2016:  Lezing met Liesbeth Homans ( door Inter) van 9.15u-15.30u  

 

 

4. Openstaande punten vorige raad  

- seniorenfeest  

Volgende personen geven zich op om te helpen in de voormiddag om de zaal klaar te zetten voor het 
seniorenfeest:  
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Johan en partner, Gilbert en Jeannine, Fons en Marita, Lieve…   

We spreken af vanaf 9.30u in casino, vroeger heeft geen zin. 

De voorverkoop loopt volop. Indien  kaarten tekort kan men zich opgeven om op de wachtlijst te staan. 
Deze personen worden dan gecontacteerd indien plaatsen vrij zijn na de voorverkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen zijn intussen uitgenodigd.  

Drooggebak is terug besteld bij TER STREPE en wordt omstreeks 11u geleverd in het casino. 

De gemeentelijke receptie is goedgekeurd. Er komen 3 vrijwilligers tegen 12.30u.  

Afspraken met casino omtrent parking, toilet, tafellinnen, glazen, frigo’s … zijn gemaakt. 

Broodjes, drank artiesten, fruit, attentie, materiaal voor taartjes ,.. worden door Lieve gehaald.  

Tafelnummers en spelden wordt door Evelien meegebracht. 

Geld voor artiesten zorgt Evelien voor. 

- bezoek Knokke  

Willy en Lieve zijn op het bezoek ingegaan van de seniorenraad van Knokke en zijn daar hartelijk 
ontvangen. 

In Knokke 42% 60+, In Middelkerke 48% 60+. 

Alles is daar anders gestructureerd. De seniorenraad organiseert daar activiteiten wat het LDC hier 
doet. Maandelijks zijn daar activiteiten met cultuurdienst. Men verwerft daardoor inkomsten die dan 
gebruikt worden voor activiteiten. 

Daar is blijkbaar een soort van een ‘ onbeperkt budget’ want alles wordt goedgekeurd. De 
seniorenraad vertegenwoordigt daar niet de seniorenverengingen. In Middelkerke wel, wij hebben 
mensen van alle deelgemeenten. Daar bestaat de raad uit enkele vrijwilligers. 

In Knokke wordt de seniorenraad meer als concurrentie aanzien omdat ze activiteiten organiseren.  

In Middelkerke is het niet de taak om activiteiten te organiseren, dit moet bij de verenigingen blijven. 

Wat wij als seniorenraad van Middelkerke willen aan kaarten is wel dat in de meeste gemeenten een 
seniorenfeest wordt georganiseerd door de Gemeente en gratis wordt aangeboden. Voorbeelden zijn 
Oostende, Bredene, Koekalere,… 

Wij zijn ook vragende partij om samen met gemeente een seniorenfeest te organiseren omdat maar 
de helft van de senioren in een vereniging zitten en die dus ook uit de boot vallen om deel te nemen 
aan het seniorenfeest in zijn huidige vorm. 

 

5. Nieuws van de afgevaardigden  

-  SPORTRAAD   

Geen nieuws 

-  JUMELAGE  

1.SLIJPE  bezoek SOHREN en BUCHENBUREN  

Een volle bus en mooie uitstap.  

De enige opmerking is dat de basis van Jumelage meer en meer verdwijnt. Vroeger logeerden de 
mensen bij elkaar. Dat was de essentie van de verbroedering. 

De uitstap zelf was prachtig, mooie streek, ontvangst door burgemeester. 
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2.MIKAJ  persoonlijke contacten blijven bestaan. Volgend jaar komen ze naar hier met 
landbouwweekend. In 2019: 50 jaar bestaan en dit zal gevierd worden. 

3. RAUCHENBERG 

45 jarig bestaan in 2017.  

In laatste weekend van mei: CLEVEDON 25 jaar verbroedering, VRESSE 40 jaar verbroedering. 

-  WOAS 

Geen nieuws 

-  CULTUURRAAD  

Woensdag 12 oktober 2016 om 20u in de BRANDING: Algemene vergadering met lezing van             
E. Vantroostenberghe met als thema VLAGGEN. 

Hierover is een mail verstuurd geweest door secretariaat. 

-  CENTRUMRAAD  

Financieel verslag 2015 besproken.  

Activiteiten overlopen. Er is een opmerking dat het dansen duurst is in het lokaal dienstencentrum.  
Het dienstencentrum kan hier weinig aan veranderen. 

17 oktober 2016: vorming enthousiast blijven als vrijwilliger 9.30u ( De Branding)  

-  WOONRAAD   

Geen nieuws  

-  ADVIESRAAD VOOR INCLUSIE EN TOEGANKELIJKHEID 

3 december 2016: Anders leven? Probeer het even. 

Gratis, diverse toegankelijke activiteiten (workshops, voordrachten, sportinitiatie,....) voor mensen met 
en zonder beperking. 

Leer jouw naam in gebarentaal, of ontwijk geblinddoekt de obstakels op een parcours met een blinden 
geleiden hond. 

Ontmoet Marieke Vervoort. 

Volg een initiatie rolstoelbasket. Daag elkaar uit om zo snel mogelijk met een handbike op rollen te 
fietsen. 
Trommel mee op het ritme tijdens een djembéworkshop. Of leer eenvoudige danspasjes aan op het 
Afrikaanse ritme. 

Doe leuke spelletjes op het Zwarte Pietenparcours. Wie weet krijg je iets lekkers. 

Na al de inspanning kan de honger gestild worden bij Middelkerkse verenigingen die allerlei lekkers 
verkopen. 

De schepen bevoegd voor openbare werken en de burgemeester (bevoegd voor participatie) 
ondertekenen een intentieverklaring waarmee ze aangeven rekening te houden met toegankelijkheid 
voor alle projecten waarvoor ze bevoegd zijn. 

‘s Avonds geeft Fried Ringoot het beste van zichzelf in een humoristische theatershow. 
Tickets kan je hier bestellen: http://tickets.middelkerke.be/Tickets/Detail 

Bij aankoop van een ticket voor de theatervoorstelling krijg je een consumptie die je op vertoon van 
je ticket tijdens de belevingsnamiddag kan nuttigen. 

 

7. Varia  

http://tickets.middelkerke.be/Tickets/Detail
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- Oe ist? Campange : de vraag wordt gesteld waarom dit steeds op de markt is?  

Kan dit niet door alle domeinen worden opgenomen?  

 doorgeven aan dienst participatie  

- in 2018 zijn het verkiezingen: hoog tijd om werk te maken van actiepunten. Om een memorandum op 
te maken worden suggesties, opmerkingen en ideeën gevraagd. Kan men dit doorgeven aan Evelien 
(059/31 94 00) via evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be of aan Alfons Deley op 
delverm@telenet.be  

- naar aanleiding van seniorenfeest werd gevraagd welk goed doel we dit jaar eventueel kunnen 
ondersteunen. We opteren terug voor De Katrol. 

- Activiteit: De kinderen van Heracles: 15 oktober 2016 ( Ter Duinen) 9€ 

- Petanque in kader van seniorenweek: 22 november 2016 ( Via VLAS Westende-Lombardsijde)  

- Bowling : 24 november 2016 ( via VLAS Leffinge) 

 

8. Volgende raad 

De volgende seniorenraad gaat door op woensdag 7 december 2016 om 9.15u in het lokaal 
dienstencentrum. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:00 uur. 

 

Voor verslag, 

Evelien Vanhaerents 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Evelien Vanhaerents Alfons Deley 
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