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VERSLAG SENIORENFEEST
Maurice Maetens geeft een korte evaluatie over het voorbije seniorenfeest.
- Er waren een 500-tal ingeschrevenen, iets minder dan het voorgaande jaar.
- De doorgang was minder goed, er was meer ruimte tussen de lange rijen.
- Topact, grappige moppen en mooie liedjes door Jacky Lafon.
- Het eten was goed en verzorgd, ondanks de warmte in de zaal.
Marie-Louise Borms wenst toch ook enkele puntjes van kritiek toe te voegen
- De bus uit Malderen kwam weer als laatste en ook te laat aan.
- De tickets voor de mensen uit Malderen lagen nog niet klaar aan het onthaal,
waardoor sommigen dachten dat ze niet binnen konden.
- De wc’s vooraan waren defect, er was geen licht en geen wc-papier.
- De chocolade was gesmolten door de warmte.
Gerda Vergaelen voegt nog toe dat het eten te vroeg klaar stond, dit was niet
verantwoord. Het zeer warme weer was aangekondigd, dus had men koeling
moeten voorzien om het eten in te bewaren.

De vergadering vraagt om deze punten over te maken aan de cultuurdienst.
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OPVOLGING VERSLAG STUURGROEP “LONDERZEEL AAN ZET”

Volgens Paul Gillisjans is het een heel omvattende benadering en zit het goed in elkaar,
maar als men naar concrete acties overgaat zal men een selectie moeten maken. Wat
zullen de accenten zijn, zijn deze al gelegd of moet dit nog gebeuren? Men moet
opletten dat men het warm water niet wil uitvinden. Een voorbeeld hiervan is de
knelpuntenwandeling, deze werd een drietal jaren geleden al gedaan door OKRA en de
resultaten ervan werden aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt.
Volgens Kamiel Hofmans is het net de bedoeling om een fijnmazig netwerk te
ontwikkelen waarbij verschillende diensten, zoals wonen, politie, zorgloket, welzijnsloket,
… met elkaar gaan communiceren en samenwerken zodanig dat mensen niet meer uit de
boot vallen.
Londerzeel aan zet wil net het verschil maken om af te stappen van de verschillende
eilandjes waarop nu soms los van elkaar gewerkt wordt.
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RESULTATEN VAN DE KNELPUNTENWANDELINGEN IN DE 4
DEELGEMEENTEN

De powerpoint-presentatie die gepresenteerd werd tijdens het infomoment, waarop de
leden van de adviesraad ook uitgenodigd werden, zal worden meegestuurd met het
verslag.
Er werd een lijst opgemaakt van verschillende knelpunten die vastgesteld werden.
Aangezien Gert Vermeiren en Gerrit De Pauw vanaf het begin betrokken werden door het
zorgloket, hoopt Michaël De Donder dat er vanaf nu telkens een toegankelijkheidsonderzoek zal uitgevoerd worden.
Kamiel vraagt nog dat de resultaten van de knelpuntenwandeling, die een drietal jaren
geleden gedaan werd door OKRA, nog bezorgd worden. Het zou jammer zijn als deze
dezelfde zijn als de resultaten van de knelpuntenwandeling die nu georganiseerd werd.
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WERKGROEP SENIOREN

De werkgroep senioren heeft in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018 een
memorandum voorbereid, waarin zij adviezen geformuleerd hebben.
Filip Van Dyck licht dit toe.
1. Vertrek vanuit dialoog met senioren
Oprichting van een seniorenraad, waarbij leden op vrijwillige basis betrokken worden.
Mensen die zelf beslissen om deel te nemen, i.p.v. aangestuurd te zijn, zullen meer
interesse hebben.
Drempels m.b.t de verkiezingen aanpakken; inrichten van stembureaus in de
woonzorgcentra, aangepast vervoer voorzien, ….
Eén keer per jaar wordt samengezeten met de bevoegde schepen.
2. Ga de strijd aan met armoede en sociale uitsluiting
Voorstellen, bvb. de visie huiswerkbegeleiding, worden eerst binnen het BCSD (Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst) afgetoetst alvorens deze aan het Vast Bureau
overgemaakt worden.
3. Bied ouderen kansen om te participeren
Enkele jaren geleden was er de intentie om te starten met een vrijwilligersbank, maar dit
is niet doorgegaan. Het opstellen van een vrijwilligersbank kan het best gebeuren in de
seniorenadviesraad.
4. Zorg dat elke oudere in een kwalitatieve en aangepaste woning kan wonen
Een studie van de KUL toont aan dat mensen op het platteland groter risico lopen op
armoede. Laat deze mensen zo veel mogelijk in de dorpskernen wonen, waar diensten
makkelijker toegankelijk zijn. Men moet deze mensen van aangepaste woningen
voorzien.
5. Neem hindernissen weg op vlak van mobiliteit
Aangepaste busverbindingen voorzien. Bussen komen bvb. niet voorbij het
Administratief Centrum.
De seniorenadviesraad van Opwijk haalde onlangs de krant met een artikel over de te
lage perrons, dat opgenomen werd in hun memorandum dat zij opstelden voor een
nieuwe beleidsploeg.
6. Draag zorg voor ieders welzijn
Tijdens de vorige vergadering werd een tussenkomst voor de dagopvang bij CADO
gevraagd, wat een kleine kost is, maar dit werd niet gevolgd door het bestuur.
Michaël De Donder pikt hierop in dat dit niet de conclusie was. Iedereen kan vandaag al
bij het OCMW terecht voor de vraag naar een financiële tussenkomst
Uit het verslag van de vorige vergadering:
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De OCMW-voorzitter pikt hierop in dat mensen bij het OCMW financiële steun kunnen
aanvragen, ook voor tussenkomst in kosten voor dagopvang. Het OCMW gebruikt
hiervoor een instrument aanvullende steun. Op basis van de inkomsten en uitgaven
wordt via een objectief rekenprogramma berekend of en op hoeveel steun iemand
eventueel recht heeft. Als blijkt dat iemand recht heeft, wordt dit bedrag onder bepaalde
voorwaarden uitbetaald. Een voorwaarde voor tussenkomst bij dagopvang zou bvb.
kunnen zijn het binnenbrengen van de factuur van de dagopvang.
De organisatie van de buurttafels in alle deelgemeenten, in een eigen lokaal en
uitbreiden met activiteiten, bvb. kaarten.
7. Breng de buurt in beweging
De gemeente voorziet hesjes en banden voor de seingevers.
Dit document wordt verstuurd aan de politieke partijen in naam van de adviesraad.
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PRESENTATIE RESULTATEN VAN DE OMGEVINGSANALYSE

Michaël De Donder licht de resultaten van de omgevingsanalyse toe.
De resultaten zijn vanaf begin juli raadpleegbaar via de website van Londerzeel.
Binnen de 3 clusters, Leven en welzijn, Omgeving en Ouderenzorg werd een
vergelijkbare oefening gemaakt. Bij elk document van elke cluster werd een
omschrijving per dienst, relevante cijfers en evolutie vanaf 2007 en ook een opsomming
van alle producten met SWOT-analyse en verbeterpunten opgenomen.
De inspiratiedag kende een kleine opkomst, maar desondanks kwamen er zeer
interessante voorstellen uit voort.
Michaël De Donder besluit dat de leden het document doornemen en indien zij vragen
hebben deze aan hem stellen. Ook stelt hij voor om zeker de verbetervoorstellen na te
kijken en te melden als er iets ontbreekt.
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EVALUATIE ADVIESRAAD

Kamiel Hofmans stelt voor om de adviesraad te evalueren. Hiervoor wenst hij opnieuw
de vragenlijst te gebruiken die bij de vorige evaluatie gebruikt werd. Ook de leden die
ondertussen gestopt zijn, zullen bevraagd worden en Kamiel hoopt dat iedereen even tijd
wil nemen om deze in te vullen. Wat kan er gedaan worden om meer aanwezigen te
hebben tijdens de vergaderingen, wat is de reden waarom mensen niet komen?
De vragenlijst voor de evaluatie zal bezorgd worden aan de leden.
Wat is de bedoeling van een adviesraad, wat is de doelstelling ervan, in welke stap moet
een adviesraad betrokken worden in het beslissingsproces, heeft de adviesraad adviezen
gegeven, heeft de adviesraad voldoende kunnen wegen op het beleid, … Dit is
waardevolle informatie die ervoor kan zorgen niet in dezelfde val te trappen en een goed
werkende adviesraad te behouden.
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RONDVRAAG

Paul Gillisjans wenst tijdens de volgende vergadering enkele conclusies rond kansarmen
in Vlaanderen toe te lichten.
Verschillende leden feliciteren Michaël De Donder voor de prachtige presentatie.
Marie-Louise Borms vindt het jammer dat ze, na de info zelf te moeten doorgeven, in het
GIL moest lezen dat de wachtpost voor Malderen in Dendermonde is.
De bloemen die tijdens het seniorenfeest overhandigd werden aan de oudste aanwezige,
was volgens Marie-Louise niet de oudste deelnemer.
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De volgende vergadering van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid gaat door
op dinsdag 18 september om 19u30 in de raadzaal van het Administratief
Centrum, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.
Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid
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