Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
18/04/2017 – Raadzaal OCMW
Aanwezigen: Marie-Louise Borms, De Bont Marc, Marlene De Smedt, Imelda
Ghyselinck, Paul Gillisjans, Kamiel Hofmans (voorzitter), Maurice Maetens, Mario Van
Dorpe, An Van Praet, Maurice Verbelen, Ellen Vermeire, Michaël De Donder (hoofd sociale
dienst), Els Van Puymbroeck (secretaris adviesraad)
Verontschuldigd: Emiel De Boeck, Martine De Vidts, Jaak Eeckelaers, François
Goossens, Myriam Kerckaert, Filip Van Dyck, Veerle Pas (schepen), Geert Van den
Bossche (OCMW-voorzitter),
Afwezigen: Sandra De Boeck, Rik Goedefroy

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden.
01
GIL
Lieve Verdickt, communicatieambtenaar, licht dit punt toe en benadrukt nogmaals dat
het niet de bedoeling is om het GIL af te schaffen.
De gemeente heeft de rol om te communiceren en te informeren. Vroeger gebeurde dit
enkel schriftelijk. Ondertussen zijn er verschillende kanalen, o.a. digitale nieuwsbrieven
(1ste en 15de van de maand), het SMS-kanaal voor mobiele boodschappen, per week
worden minimum 2 persberichten uitgestuurd naar radio, tv, via twitter en facebook.
Ook via de website van Londerzeel, die bij een onderzoek door Het Nieuwsblad een 10/10
behaalde, wordt gecommuniceerd.
Het GIL is een goed communicatiemiddel, maar dat wil niet zeggen dat er eens niet mag
nagedacht worden over manieren om het efficiënter te maken. Het voornaamste doel
van het GIL is informeren vanuit gemeente en OCMW. Daarnaast wordt altijd getracht
om alle activiteiten van verenigingen te publiceren in het GIL. De seniorenverenigingen,
en voornamelijk de OKRA’s, hebben een zeer groot forum met weerkerende activiteiten.
Dit zou ook éénmaal per jaar gepubliceerd kunnen worden en dan voor alle
seniorenverenigingen.
De bedeling van het GIL is ronduit slecht, hier zit ook het beleid mee in zijn maag.
Bedeling via B-post zou een verdrievoudiging van de prijs met zich meebrengen. Het
budget voor het GIL ligt vast; bedeling via B-post zou dus betekenen dat er op andere
manieren bespaard moet worden, bvb. door het aantal edities te verminderen.
Reacties van de leden:
Paul Gillisjans merkt op dat het niet enkel om senioren gaat. Er zijn veel passieve
burgers, maar dit wil niet zeggen dat er geen interesse is. Terugschroeven van het GIL
naar 4 edities zou de nieuwswaarde met 2/3de verminderen. Volgens Paul wordt het
digitale kanaal niet gebruikt. Slechts 10 % zou een digitaal platform gebruiken om zich
te informeren. Hij stelt voor om het bestuur te laten onderzoeken hoeveel interesse er
naar het GIL is, en dan niet enkel naar de interesse in de papieren versie, maar ook naar
de frequentie ervan.
Kamiel Hofmans zegt dat het belangrijk is dat verenigingen hun leden kunnen
informeren. Maar hij stelt zich wel de vraag wat er zou gebeuren als elke vereniging in
Londerzeel (± 70) een pagina in het GIL zou vragen.
Verder heeft hij op de vraag hoeveel mensen, die geen lid zijn van een vereniging, door
het lezen van het GIL naar de activiteiten van een vereniging komen nog geen antwoord
gehoord.
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Mario Van Dorpe geeft mee dat als de frequentie nog zou verminderen dit nog meer
voorbereiding vraagt van de verenigingen bij het organiseren van hun activiteiten. Het is
niet eenvoudig om maanden op voorhand alle informatie al te hebben. Vaak ligt bvb. het
thema wel al vast, maar is de naam van de spreker nog niet gekend. Volgens Mario
moet er afgestapt worden van de vanzelfsprekendheid dat iedereen thuis digitaal is. Uit
de adressenlijst van de Gezinsbond blijkt dat 58% van de leden een e-mailadres
opgegeven heeft. 42% kan dus niet via e-mail gecontacteerd worden.
Ellen Vermeire is wel voorstander van digitale informatiekanalen. Ze leest het GIL, maar
onthoudt er niet alles van. Als zij interesse heeft in een activiteit, vindt zij online de
nodige informatie. Voor haar zou het GIL bij de handelaars mogen liggen en ze zou er
ook geen probleem mee hebben om er voor haar buren eentje mee te nemen.
Marie-Louise Borms vindt een verspreiding via handelaars geen goede manier, oudere
mensen komen niet meer buiten, zij gaan niet meer naar de winkel.
In Willebroek wordt via het reclameblad geïnformeerd. Lieve Verdickt pikt hierop in dat
dit in Londerzeel niet kan omdat inwoners van Londerzeel de mogelijkheid hebben om
een sticker ‘geen drukwerk’ op hun brievenbus te hangen.
Michaël De Donder geeft mee dat Kortrijk zeer goed scoort op vlak van communicatie.
Hij raadt aan om zeker daar eens te rade te gaan.
Hij stelt zich ook de vraag of het geen optie is om alle wekelijks weerkerende activiteiten
te bundelen op een steekkaart, analoog aan de Infokaart Londerzeel, en deze jaarlijks
met het GIL mee te sturen.
Maurice Maetens pikt hierop in dat ouderen vergeten en dus regelmatig herhaald moet
worden. Hij zou er geen probleem mee hebben dat er een GIL minder verschijnt per jaar
als hierdoor de bedeling via B-post zou kunnen gebeuren.
Maurice Verbelen vraagt zich af welke invloed 2 bladzijden hebben op het budget. Lieve
Verdickt antwoordt hierop dat het niet enkel om die 2 blz. gaat, maar de ganse machine
die erachter zit om een GIL te maken. Vele gemeenten hebben slechts 4
informatiebladen per jaar.
De ontvangen reacties van de verenigingen worden als bijlage toegevoegd bij dit verslag.
02
EVALUATIE SENIORENNAMIDDAG
Maurice Maetens leest het besluit van de werkgroep seniorenbeleid voor:
‘De vergadering besluit dat deze seniorennamiddag een welgemeend proficiat verdient.
+/- 550 senioren hebben genoten van een verzorgd optreden van Marijn De Valck. Zijn
repertoire zorgde voor de nodige ambiance en alle senioren vonden deze formule beter
dan deze van verleden jaar. Misschien bij de volgende organisatie het optreden van 2u30
even onderbreken met een korte pauze om sanitaire stop en bestellingen van drank
mogelijk te maken.’
Marie-Louise Borms voegt het volgende toe:
- de bedeling van de drank door de meisjes van de volleybal is prima verlopen
- de hoeveelheid eten mag verminderen
- een grotere wc-container voorzien, te weinig toiletten voor zo’n groot aantal
aanwezigen
- iemand zien struikelen over de matten en iemand zien vallen, hier een oplossing
voor proberen zoeken
Maurice Verbelen betreurt dat bepaalde mensen niet naar het seniorenfeest konden
komen omdat ze onvoldoende mobiel zijn om te voet van aan de straat tot aan de inkom
te stappen. Deze mensen hadden op voorhand geïnformeerd of ze met de wagen tot aan
de inkom mochten rijden om daar uit te stappen, maar kregen hier geen toelating voor.
Marie-Louise Borms pikt hierop in dat zij zag dat dit wel kon. Mensen stapten voor de
deur uit, waarna de chauffeur van de wagen ging parkeren in de omgeving.
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03
DAGOPVANG DE BURCHT
Maurice Verbelen licht de bespreking en het standpunt van de werkgroep senioren toe:
Het aantal mensen die gebruik maken van de dagopvang is te weinig. Eén van de
mogelijke oorzaken zou de kostprijs van 32 euro per dag kunnen zijn.
Uit het verslag van de werkgroep senioren:
De dagopvang op de Burcht te Londerzeel is voor sommige gezinnen een welgekomen initiatief.
Familieleden, mantelzorgers kunnen op deze wijze een kleine rustpauze inbouwen bij de opvang
van een familielid of gebuur.
De vergadering stelt vast dat de prijs per dag is vastgelegd op 32 Euro, mits de opgenomen
persoon recht heeft op alle geldende reglementering hieromtrent.
De gemeentelijke seniorenraden vragen aan de gemeente om volgende tussenkomst bij de
dagopvang in te voeren.
Voor de inwoners van Londerzeel een tussenkomst van 5 Euro per opnamedag met een
maximum van 2 opnamedagen per maand.
De vergadering is ervan overtuigd dat deze beperkte tussenkomst de opname-kost voor de
opgenomen personen een beetje zal verbeteren en denkt dat deze investering van +/- 720
euro/jaar een gewaardeerde bijdrage kan zijn van de gemeenschap aan die groep van
medemensen welke het echt moeilijk hebben.
De gemeentelijke seniorenraden vragen het gemeentebestuur een antwoord omtrent deze
vraag.
Paul Gillisjans betwijfelt of een tussenkomst van 5 euro per dag het verschil gaat maken.
Hij stelt voor om bvb. een tussenkomst te geven om 6 maal per jaar aan 50% te kunnen
gaan. Er moet verder ook rekening gehouden worden met de reële financiële situatie van
de aanvrager.
Michaël De Donder schrikt niet van deze cijfers. Uit de haalbaarheidsstudie die het
OCMW liet uitvoeren bleek dat break-even draaien, wat voor het OCMW al voldoende zou
geweest zijn, niet haalbaar was.
Kamiel Hofmans vraagt of het bestuur van het dagopvanginitiatief hieromtrent al ideeën
uitgewerkt heeft.
04
BUURTGERICHTE ZORG
Dit punt zal tijdens de vergadering in juni uitvoerig aan bod komen. Tine Talboom, die
de rol van buurtzorgregisseur op zich zal nemen, zal dit project komen toelichten.
Paul Gillisjans vraagt of de 1/3de werkkracht voor vrijwilligerswerking in deze functie
voorzien is. Michaël De Donder antwoordt dat dit niet het geval is. Die functie komt er
pas na de integratie. Tine zal op 1 juli 2017 starten. Londerzeel is meteen ook
pilootgemeente en zal ook begeleiding krijgen van VVSG.
05
RONDVRAAG
Imelda Ghyselinck vraagt of Tine Talboom naast de organisatie van de dorpsrestaurants
ook nog andere taken heeft.
Michaël antwoordt dat zij uiteraard nog andere taken opneemt. Onder andere de
organisatie van de bewegingsgroepen, SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn),
loketwerking en afleggen van huisbezoeken behoren ook tot haar takenpakket.
Mario Van Dorpe geeft mee dat binnen het sociaal en cultureel gebeuren de
paaseierenraap in de Groene long van Londerzeel een groot succes was en geeft het
beleid een dikke pluim voor deze mooie actie.
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Paul Gillisjans vraagt of er een evaluatie van de buurtwinkel komt. Michaël De Donder
antwoordt bevestigend. Kristof Sablon, maatschappelijk werker van het Welzijnsloket die
het project begeleidt, en de vrijwilligers hebben deze reeds gedaan. Tijdens de volgende
buurtwinkel zullen de bezoekers nog bevraagd worden.
Kamiel Hofmans geeft nog mee dat de volgende algemene vergadering van ROAS
doorgaat op 24 april 2017. Hij stuurt de uitnodiging ervan door samen met een
bevraging in functie van de provinciale werking, waar er een overheveling naar federaal
niveau komt en de Lokale ouderenadviesraden ondersteund zullen worden door de
Vlaamse Ouderenraad i.p.v. door de Provinciale Ouderenraad. Als leden hieromtrent
suggesties hebben kunnen ze deze rechtstreeks doorsturen aan Filip Van Dyck.
De volgende vergadering van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid gaat door
op dinsdag 20 juni 2017 om 19u30 in de raadzaal van het OCMW,
Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel.
Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid

Els Van Puymbroeck
Secretaris

Verslag AR sociaal en seniorenbeleid

Kamiel Hofmans
Voorzitter

18 april 2017

-4-

