Verslag adviesraad
voor het sociaal en seniorenbeleid
17/02/2015 – Raadzaal OCMW
Aanwezig:
Marie-Louise Borms, Emiel De Boeck, Imelda Ghyselinck, Paul Gillisjans,
François Goossens, Kamiel Hofmans (voorzitter adviesraad), Myriam Kerckaert,
Maurice Maetens, Evi Van Campenhout, Filip Van Dijck, Mario Van Dorpe,
Maurice Verbelen, Ellen Vermeire, Charline Verrijken,
Geert Van Den Bossche, OCMW-voorzitter; Henk Vertonghen, OCMW-secretaris;
Michaël De Donder, deskundige Zorgloket; Ingrid Van Loock, verv. secretaris adviesraad
Verontschuldigd:
Jeannine Carleer, Marlene De Smedt, Jaak Eeckelaers, An Van Praet, Veerle Pas,
schepen; Els Van Puymbroeck
Afwezig:
Emiel De Cock, Rik Goedefroy
De voorzitter, Kamiel Hofmans, verwelkomt de leden.
De volgorde van de agendapunten wordt aangepast door de aanwezigheid van de
sportfunctionaris en het later aanwezig zijn van de OCMW-voorzitter.
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VRAAG VAN DE SPORTFUNCTIONARIS IN FUNCTIE VAN DE ORGANISATIE
VAN DE SENIORENSPORTDAG EIND JUNI 2015

Maarten De Bruyne stelt zich voor als nieuwe sportfunctionaris.
Hij informeert naar welke activiteiten senioren aanspreken voor de seniorensportdag eind
juni 2015 in het Sportcomplex en TC Smash te Londerzeel. ’s Middags wordt er, mits een
kleine bijdrage, een maaltijd voorzien.
In het verleden stond lijndansen, wandelen, fietsen, petanque, yoga, … op het
programma.
Van de aanwezigen was er één persoon die vorig jaar heeft deelgenomen aan de
seniorensportdag.
Vorig jaar waren er ± 60 deelnemers, hopen dit jaar op ± 100 deelnemers.
Voorstellen: oude sporten, volksspelen, kubb, …
Er bestaan uitleendiensten zoals bv. Bornem, Mechelen.
‘Sportdag’ schrikt mensen af. Misschien werken rond een bepaald thema zoals bv.
“Volksspelen voor 1965” of een link maken met de ‘Week van de valpreventie’ en ‘Blijven
bewegen’.
Ook kwam het voorstel van een ophaaldienst zoals bv. Seniorendag. Het Zorgloket heeft
ervaring om dit te organiseren.
Goede publiciteit is van groot belang: flyers met vermelding van programma,
inschrijvingen per groep mogelijk, toelichten bij de verschillende seniorengroepen.
Vraag meenemen naar de verschillende seniorengroepen.
Bijkomende voorstellen ten laatste eind maart mailen aan sport@londerzeel.be of
telefonisch 052/31 94 66.
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Cultuurdienst
Flyers seniorennamiddag zaterdag 18 april 2015 worden op de vergadering uitgedeeld.
Inschrijven vanaf 1 maart tot 7 april bij de Cultuurdienst, kassa zwembad, Administratief
Centrum, Bib Londerzeel, Afdeling Grondgebiedzaken.
Voorstel om films in de Bib aan te passen voor senioren, bijvoorbeeld in de
seniorenweek.
13 maart is er een filmvoorstelling in de namiddag in samenspraak met Okra Londerzeel.
02

WERKGROEP VRIJWILLIGERS

Donderdag 19 februari is de eerste bijeenkomst naar aanleiding van de vragenlijst welke
de vrijwilligers hebben ingevuld.
Vrijwilligers, wat leeft er bij hen? Alle mogelijke aspecten en praktijken op verschillende
vlakken. Hoe gaat het er werkelijk aan toe?
Continu op de agenda zetten of als werkgroep dit meldt.
Volgende adviesraad verslag uitbrengen van bijeenkomst werkgroep 19 februari.
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WERKGROEP SENIORENWEEK 2015

Werkwijze zoals in de nota van Mario uit de werkgroep vrijwilligers. Wanneer/wat aan
bod komt.
Brochure seniorenweek Provincie Vlaams-Brabant. Ook terug te vinden op de website.
Is het haalbaar alle organisaties 1 dag te laten organiseren?
Wat is de participatie van het OCMW?
Wat is het budget?
Wie wil hier aan meewerken?
Maurice Maetens, Imelda Ghyselinck, François Goossens, Charline Verrijken,
Emiel De Boeck, Filip Van Dijck, Myriam Kerckaert.
Vraag ook stellen aan de afwezigen van de adviesraad of zij willen meewerken. Ook
andere organisaties contacteren zoals Femma, Okra Malderen, Steenhuffel, Sint-Jozef.
Aftoetsen met de agenda van Veerle Pas voor het vastleggen van een datum.
Voorstel van uur van 19u tot 21u.
Brief vertrekt vanuit de adviesraad.
Tegen volgende adviesraad: GO of NO GO.
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BESTEMMING VAN DE MIDDELEN UIT DE VERKOOP VAN DE
VILLA ‘VAN ASSCHE’

De bekommernis wat met de gelden uit de verkoop van de villa Van Assche blijft.
Geert Van den Bossche licht toe.
Concreet is er nog niets maar wordt wel in de begrotingsbesprekingen van mei/juni
meegenomen. Tegen dan moet er een concreet plan zijn, anders worden er geen
budgetten voorzien.
Binnenkort zitten een aantal actoren samen om de opstart van een
dagverzorgingscentrum te bekijken. Hierbij komt veel meer kijken dan alleen maar een
gebouw.
De mantelzorgers blijven in de kou staan. Geen dagopvang.
Niet alleen voor senioren, moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Ellen Vermeire licht toe dat er naast Ter Huffel in Steenhuffel een bouwgrond ligt.
Nieuwbouw zetten voor het uitbreiden van de capaciteiten Levedale. Kamers voor
kortopvang waar iedereen terecht kan, zowel jonge als oudere mensen.
Tegen de begrotingswijziging projecten uitschrijven zoals het dagopvangcentrum,
decentrale opvang, project Levedale. Kan dit? Er zijn ook nog andere organisaties zoals
bijvoorbeeld IN-Z.
Volgende adviesraad terug op de agenda brengen.
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WELKE IDEEËN UIT FLANKEREND ONDERWIJS WORDEN
GEÏMPLEMENTEERD?

Daar schepen, Veerle Pas verontschuldigd is wordt dit naar de volgende adviesraad
verschoven.
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KWALITEITSVOLLE EN LEVENSLOOP BESTENDIGE ZORG VOOR OUDEREN
EN ZORGBEHOEVENDEN ONTWIKKELEN DOOR DE VERDERE UITBOUW VAN
HET ZORGCONTINUÜM (INDICATOR EVOLUTIE ZORGGRAAD WZC)

Henk Vertonghen licht het jaarverslag 2014 van het WZC toe.
Vragen leden adviesraad:

07

-

Vorig jaar werd er een oproep gedaan naar vrijwilligers.
1x per jaar wordt er een ontbijt voor de vrijwilligers voorzien tijdens een werkdag.
De vraag werd gesteld dit eens op een zaterdag of zondag te organiseren.

-

Er werd ook de vraag gesteld naar de zelfredzaamheid voor de
assistentiewoningen.
Hier is niets veranderd. Mensen kunnen beroep doen op de verschillende
thuisdiensten.

-

Wordt personeel geëvalueerd?
Wordt aan gewerkt. Opleiding evaluatoren wordt voorzien, 2 jaarlijkse evaluatie.

-

Tarief kortverblijf
Kortverblijf is mogelijk 60 dagen aaneensluitend en met een maximum van 90
dagen per jaar.
Iemand in kortverblijf betaalt het tarief niet-inwoner.

-

Per gebruiker is er een elektronische meldingsfiche

-

Een aantal maanden geleden is een persoon gevallen in het WZC en overleden.
Dochter blijft met veel vragen zitten. Thuis had zij een PAS-systeem, in het WZC
is een centraal oproepsysteem in de plaats.
Bij wie kunnen zij terecht met hun vragen? Verschillende leden doen voorstellen
maar een dergelijk ongeval kan niet voorkomen worden.
EVALUATIE WERKING ADVIESRAAD

Iedereen neemt deze vraag mee naar huis.
Uit het evaluatieformulier van vorige legislatuur een paar essentiële zaken uithalen, per
mail doorsturen – Els Van Puymbroeck.
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BRIEF WACHTDIENST APOTHEKERS

Filip Van Dyck licht dit toe.
Er is geen brief verstuurd. Vanuit ROAS zal er een brief vertrekken.
Filip Van Dyck heeft dit nagekeken. Als je het ingeeft op uw PC is dit
gemeentegrensoverschrijdend. Bij telefonisch contact hangt het er vanaf wie je aan de
lijn hebt.
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RONDVRAAG
- Tramlijn
Binnenkort zit de gemeente Londerzeel terug samen met De Lijn. Als er nog
vragen/opmerkingen zijn gelieve deze zo snel mogelijk door te geven.
Traject is lopende en er wordt zeker nog teruggekoppeld.
Als de tramverbinding er komt, zeker aandacht aan de busverbindingen met de
deelgemeenten – mogelijkheid van een belbus?
- Strijkwinkel
Nog steeds geen datum voor samenkomst met Groep INTRO
- Sociaal Restaurant
Midden april meer duidelijkheid.
Logistiek zijn er nog wat vragen. Londerzeel telt 4 dorpskernen, de bewoners
maken niet de verplaatsingen. Dus uitkijken naar goede locaties.
Goed initiatief.
- Probleem wachtdienst Puurs
Als je naar het ziekenhuis moet vervoerd worden en je wil zelf bepalen naar welk
ziekenhuis heb je een attest van je dokter nodig. Bij wachtdienst in Puurs zijn heel
veel ouders met hun zieke kinderen. In Malderen heb je een dokterspraktijk waar
je terecht kan. Filip Van Dyck merkt op als de MUG erbij moet komen, kan je het
ziekenhuis zelf bepalen. Dit probleem kan niet opgelost worden. De afspraken
rond de wachtdiensten is gemaakt in samenspraak en op vraag van de dokters.
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VOLGENDE VERGADERING
- 21/04/2015 – Woonconsulente, Ellen Cluts, komt langs

Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid
Ingrid Van Loock
Verv. secretaris
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