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  Middelkerke, 30/4/2016 

 

Verslag algemene ledenvergadering 06/04/2016 (SER/2016/02)  

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

D. Gilliaert, schepen / OCMW -voorzitter; 

A. Deley, voorzitter; 
 
L. Desender, W. Van Laer, ondervoorzitters ; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
F. De Backer, J.Symoen, I.Dewulf, A.Coulier, R. Rousseeuw, R. Keirsebilck, M. 
Lagrou, G.Renty, J. levecque, M. Barrat, M. Montoye, M. Matsaert, R. De moor, R. 
Hoet, M. Landschoot, E. Clarysse, leden  

G.Roseeuw, plaatsvervangend lid 

 

Verontschuldigd:  D. Gilliaert, schepen / OCMW –voorzitter verontschuldig vanaf agendapunt 4 
 
J. Bundervoet, C.Sabot, R. De Wannemaeker, J. Vannecke, leden  

 

 

 

 
 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

Verslag 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter en noteren aanwezigheden  

De voorzitter verwelkomt iedereen en de aanwezigheidslijst wordt doorgegeven. 
 

2. Goedkeuring van het verslag van de ledenvergadering van 3 februari 2016

Het verslag van de ledenvergadering van 3 februari 2016 wordt goedgekeurd. 

3. Woord aan OCMW- voorzitter /schepen seniorenbeleid Dirk Gilliaert  

De OCMW- voorzitter/ schepen van seniorenbeleid heeft volgende zaken mee te delen:  

- Het is goedgekeurd dat verenigingen gebruik zullen kunnen maken van de zaal de Stille Meers voor 
enkel grote activiteiten ( 200 à 300 mensen). Kleine en middelgrote activiteiten kunnen steeds terecht 
in het lokaal dienstencentrum. 

- De zaal Ter Zelte ( Slijpe) zal gerenoveerd worden.  De zaal is eigendom van OCMW en wordt 
verhuurd aan de cultuurdienst. Het OCMW heeft een bedrag ter beschikking gesteld om de zaal 
grondig te renoveren zodat ook in de hinterlandgemeenten het verenigingsleven ondersteund blijft 
worden. 

- Stand van zaken groep van assistentiewoningen nieuwbouw: medewerkers zijn een leidraad aan het 
opmaken. De seniorenraad zal hier advies kunnen op geven. De voorzitter van de seniorenraad zal 
een uitnodiging ontvangen om mee op plaatsbezoek te gaan naar een nieuwbouwproject. Het dossier 
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neemt veel tijd in beslag omwille van belangrijkheid op verschillende domeinen. Ook juridisch dient 
alles te worden nagekeken. Verder nieuws volgt. 

Vragen vanuit de seniorenraad voor OCMW Voorzitter/ Schepen Dirk Gilliaert:  

- Akoestiek DE KILT: wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst 

- Wilde Wijken : Sonja Van Maele zal hier verder over informeren: zie bij punt 8. 

- Vrijwilligersfeest : de term vrijwilliger wordt nagevraagd omdat er heel wat meer vrijwilligers zijn in de 
Gemeente Middelkerke dan de genodigden. Enkel vrijwilligers met een contract die werken voor de 
Gemeente en de vrijwilligers van het OCMW worden via de dienst participatie uitgenodigd. Andere 
vrijwilligers zetten zich ook erg in maar worden meestal door hun eigen dienst/instantie/vereniging in 
de bloemetjes gezet of bedankt. 

- Week van de senioren: goed initiatief om deze week extra in de kijker te zetten. Een voorstel mag 
uitgewerkt worden in samenwerking met het LDC.  zie punt 5.3 

Een voorstel is bv. een brochure met alle activiteiten voor senioren gebundeld. Dit wordt binnen de 
diensten verder bekeken. 

De seniorenraad verwijst naar Oostende en Koksijde. In Oostende is elke dag een gratis activiteit. De 
capaciteit van de seniorendienst in deze gemeente is wel groter. 

4. Lokaal dienstencentrum  

Geen nieuws. 

5. Openstaande punten vorige raad  

5.1  Seniorenfeest 21 november 2016 

Voorlopig geen verder nieuws.  

5.2  Erkenningen en subsidiedossiers  

De datum voor indienen subsidiedossiers is verstreken. Er zijn 15 dossiers ingediend. De werkgroep 

subsidies komt samen op maandag 25 april. 

 5.3  Seniorenweek 2016 

In de seniorenweek worden al heel wat verschillende activiteiten georganiseerd. Het idee is om extra 

aandacht aan alle activiteiten te koppelen. Dit kan met extra ruimte in de sirene of in een aparte folder. 

Belangrijk is wel dat alle deelgemeenten worden betrokken in dit aanbod. Zo kunnen we hopelijk 

zoveel mogelijk senioren bereiken. 

5.4  Ouderenbehoeften onderzoek 

De startvergadering vindt plaats in april in de Branding. Hier zullen de vrijwilligers de vragenlijsten 

ontvangen en de identificatie. 

Er worden nog steeds vrijwilligers gevraagd, alsook de medewerking van alle seniorenverenigingen. 

Voor meer info kan je terecht bij Sonja of Evelien. 
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5.5 vormingsuitstap  

Dominic Savio zal dit jaar niet lukken. De enige vrije data zijn 17 mei ( wat te kortbij is) of 22 

september. We kunnen deze uitstap wel vastleggen voor 2017: Donderdag 15 juni 2017. 

De andere mogelijkheden zijn : XINIX ( Jabbeke-Varsenare) , Molenbeek of Red Star Line in 

Antwerpen. 

XINIX wordt eerst bevraagd. 

Het programma zal begin mei worden meegedeeld, alsook de kostprijs per persoon. 

6. Nieuws van de afgevaardigden van andere raden  

6.1  Sportraad  

Geen nieuws  

6.2 Jumelage 

- Sohren ( D) : Bus ingelegd 1-2-3 juli, mogelijkheid overnachten in Hotel of bij particulieren.  ( Slijpe)  

- Epernay (F) : 21-24 April: delegatie naar Middelkerke. Op zaterdag: De Haan, op zondag: Oostende. 
Indien interesse vanuit seniorenraad : delverm@telenet.be  

6.3 WOAS 

Geen nieuws 

6.4 Cultuurraad  

Geen nieuws 

6.5  Adviesraad voor mensen met een beperking 

Godelieve Desender is afgevaardigde van de seniorenraad in deze raad.  De ontwerpstatuten liggen 

in de gemeente ter goedkeuring 

Volgende activiteit staat op de agenda: 26/4 Autisme en talenten, De zeeparel, Dennelaan 2, 8430 

Middelkerke om 19u: inkom 3€ 

6.6 Woonraad  

Willy van Laer is afgevaardigde voor de seniorenraad: momenteel geen nieuws. 

6.7 Centrumraad 

- activiteiten die geweest zijn: positief  

- vele activiteiten worden afgezegd door gebrek aan belangstelling.  

 7. Administratie en secretariaat  

- Evaluatie bezoekersteam 2015: 

 

 Er waren 213 80- jarigen in Groot Middelkerke in 2015. 

 Daarvan zijn 90 bezoekjes succesvol verlopen. 

 De deelgemeenten Hinterland scoren beter dan de kustlijn.  

mailto:delverm@telenet.be
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Misschien eens bekijken hoe we de doelgroep beter kunnen bereiken. 

 

- OKRA Middelkerke : zal vanaf algemene vergaderingen juni worden uitgenodigd als niet 

stemgerechtigde leden. 

 

-  De KATROL: de sponsering voor het Paasfeest is met persmoment overhandigd. Het dagelijks 

bestuur was aanwezig. Er zal hierover een persartikel verschijnen. 

 

- Seniorenraad Knokke (15/9) :  Kan nog iemand zich vrijmaken om naar Knokke de seniorenraad van 

Middelkerke te gaan voorstellen. Indien interesse graag doorgeven aan Evelien.  

 

- Overlijden LILIANE DANNEELS, partner van RENE DE WAENEMAKER: wij bieden ons oprecht 

medeleven aan bij het overlijden. 

 

8. Varia en rondvraag  

Participatie komt langs om volgende zaken voor te stellen:  

- Blue Assist: 

BlueAssist ontwikkelde een herkenbaar icoon dat een houvast biedt aan mensen die zich soms 

moeilijk kunnen uitdrukken of die vaak niet goed begrepen worden. 

Aan de hand van de BlueAssist – kaartjes of de BlueAssist-app voor smartphones tonen zij hun vraag 

aan jou, een medeburger, een voorbijganger,een buschauffeur, een ober, een loketbediende, een 

winkelier. Jij kan hen helpen door hun vraag te beantwoorden. 

De bedoeling is heel Middelkerke te sensibiliseren en informeren. Folders en affiches zullen worden 

verspreid om duidelijk te maken dat Middelkerke een BlueAssist  gemeente is. Ook handelszaken 

zullen een sticker krijgen om aan te tonen dat dit tool kan gebruikt worden. 

Indien je promomateriaal wenst kun je terecht bij de participatieambtenaar Sonja Van Maele. 

De Zeeparel en Ter Strepe gebruiken deze tool reeds.  

- Wilde Wijken is een project van De Batterie ( via de Provincie). Het is een project van een externe 

organisatie met een artistiek uitgangspunt. Het idee is een verlaten pleintje terug nieuw leven in te 

blazen en op te frissen. Dit samen met de plaatselijke scholen en de bewoners van de omliggende 

straten.  

Er zijn al enkele vragen van bewoners uitgekomen: Petanque, vaste BBQ, meer zitbanken,… dit wordt 

dan bekeken. 

De opmerking vanuit de Provincie is dat de plaatselijke seniorenverenigingen weinig input leveren. De 

aanwezige verenigingen zeggen gecontacteerd te zijn geweest maar niets verder hebben vernomen. 

Sonja Van Maele geeft dit door aan de Provincie.  

- De TARA: Spaghetti avond op 22/4. Mail wordt nog verstuurd door de organisatie. 
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9. Volgende seniorenraad  

De volgende seniorenraad vindt plaats op WOENSDAG 1 JUNI 2016 om 9.15u stipt in het LDC, 
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.48u. 

Voor verslag, 

Evelien Vanhaerents 

de secretaris, de voorzitter, 

 

 

Evelien Vanhaerents Alfons Deley 


