VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Seniorenraad ( SR ) op 17/10/2014
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/
hoedanigheid

AAN

Carreel Noella noellacarreel@gmail.com
De Clercq Jaqueline
De Doncker Christiane
christiane.de.doncker@telenet.be
De Loof Hubert hubert.deloof@gmx.be
Demoor Peggy peggy.demoor@skynet.be
De Rycke Maria
De Ruyver Hilda
De Waegenaere A
dewaegenaereantoine@skynet.be
Kints Annie Marie anniekints@hotmail.com
Martens Freddy freddy.martens2@telenet.be
Seeuws Martin martinseeuws@hotmail.com
Steurbaut Lieve armand.rommelaere@skynet.be
Tanghe Luc luc.tanghe@wzcmariahuis.be
T’joen Regina
Vande Sijpe Lucienne
Van Lancker Huguette
huguettevan.lancker@skynet.be
Van Wettere André a_van_wettere@hotmail.com
Verdonck Raphaël verdonck.kint@skynet.be

geïnteresseerde
Liberale bond gepens.
OKRA Dikkelvenne

X
X
X

S plus
geïnteresseerde
OKRA Asper
Petanqueclub
geïnteresseerde
Parochiekaarters Vurste
OKRA Dikkelvenne
OKRA Gavere
Serviceflat De Lork
geïnteresseerde
WZC Mariahuis
OKRA Asper
Liberale bond gepens.
S plus

AF

VER

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

geînteresseerde
NEOS Gavere

X
X

vereniging/organisatie/
hoedanigheid
Secretaris
Schepen
cultuurbeleidscoördinat
or

AAN

Waarnemende leden:
Naam
Dhondt Carine carine.dhondt@ocmwgavere.be
Eeckhout Tanja tanja.eeckhout@gavere.be
Vertenten Alex cultuur@gavere.be

AF

VER

X
X
x

Vertegenwoordigers Mariahuis : De Vrieze Christine, Versyck Mireille, Vermaercke Patrick,
Janssens Ellen

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering
Het verslag wordt mondeling overlopen en goedgekeurd ; een aantal zaken komen terug.
3. Agendapunten :
3.1 Toelichting lokaal dienstencentrum ( LDC ) “ Den Oever “
De centrumleiding geeft een woordje uitleg bij de doelstellingen.
Samenwerking met andere actoren is belangrijk ; het LDC kan immers niet alles zelf doen.
Het voorzien van een ontmoetingsruimte is verplicht ; het organiseren van activiteiten
ook ; het is dus niet de bedoeling om concurrerend te werken met de andere
seniorenverenigingen, maar wel aanvullend. Er is in het Mariahuis veel expertise aanwezig
op het vlak van vb dementie, diabetes, …. Het is de bedoeling om de hiaten in de
dienstverlening naar senioren en medioren op te vullen en om de aanwezige expertise ook
te gebruiken voor senioren die nog niet zijn opgenomen in het rusthuis ; om maw een
meerwaarde te creëren voor die senioren in de thuissituatie die geconfronteerd worden met
vragen gerelateerd aan het ouder worden.
Verder overleg volgt ; meer duidelijkheid zal er komen voor alle partijen eens de werking
gestart is ( 1/1/2015 )

3.2. Werking ’t Eiland
Verlichting buiten : mogelijkheden om de verlichting te verbeteren en het veiligheidsgevoel
te bevorderen zijn onderzocht door Eandis; de kapotte lampen worden hersteld en een
extra verlichtingspunt wordt geplaatst; deze werken zijn gepland in november 2014.
De verlichting binnen wordt gesplitst zodat met 2 schakelaars kan gewerkt worden en enkel
het gebruikte deel van de zaal verlicht wordt , dit om energie te besparen.
Vraagje voor Tanja : heeft de petanqueclub reeds een reservesleutel ontvangen om
toegang te hebben tot de zekeringskast ?
Aandacht blijft voor het proper achterlaten van de zaal door de andere gebruikers
3.3. Nabeschouwing kaartingen 2014
De kaartkampioenschapen kennen een 70-tal deelnemers ; de viering is gepland op 29
oktober.
Ook de “dagelijkse” kaartingen gaan verder door zoals gewoonlijk op alle weekdagen met
uitzondering van woensdag.
Op maandag zijn er een stijgend aantal rumicub spelers.
3.4. Advies betreffende het gemeentelijk mobiliteitsplan
Dit is een bijzonder lijvig en eerder technisch dossier ; de voorzitter heeft het
schepencollege schriftelijk om uitstel verzocht tot na de vergadering van vandaag.
Het dagelijks bestuur heeft dit onderwerp voorbereid ( cfr bijlage )
Mobiliteit en verkeersveiligheid roept heel wat reacties op bij de aanwezigen rond concrete
situaties.
Onze adviesraad weerhoudt volgende aandachtspunten die eerder algemeen zijn maar
belangrijk voor onze doelgroep ;
Belang van voetpaden , vb van het Mariahuis en van Borgwal naar de Markt.
Belang van fietspaden en fietssuggestiestroken, duidelijke signalisatie hierrond
Vragen bij parkeermogelijkheden aan en bij het Mariahuis en het LDC en de
verkeersveiligheid bij de in- en uitrit van het terrein ( tijdelijke aanpassingen volgens
de werken zullen noodzakelijk zijn en verder overleg vragen )
Onderhoud zebrapaden ( herschilderen )
Markt : parkeren op een helling is een uitdaging ; soms weinig andere parkeerplaatsjes
vrij
Parkeerprobleem : Aandacht gevraagd om voldoende parkeerplaatsen te voorzien en
toezicht te laten houden door de politie ; verkeerd parkeren zorgt voor gevaarlijke
verkeerssituaties.
De schepen legt het waarom van een aantal situaties uit ; vb verband tussen
snelheidsbeperking tot 50 km waar de aanleg van de fietspaden gesubsidieerd werd.
Een aantal projecten bevinden zich in de studiefase : Brandweerstraat en
Vluchtenboerstraat, ( doorgaand verkeer omleiden rond dorpskern Gavere )
inrichten knooppunt van de Lijn ( waar bussen veilig op elkaar kunnen wachten )
De uitwerking van dit alles zal gebeuren in fases en verspreid over meerdere jaren.
Dhr Tanghe verduidelijkt de verkeerssituatie op en rond het terrein, volgens de fase waarin
de werken zich bevinden zullen tijdelijke aanpassingen nodig zijn ( in- en uitrit ) ; verder
overleg zal noodzakelijk zijn.
3.5. Planning activiteiten 2015
Dagreis : woensdag 10/6
Opendeurdag : woensdag 9/9
Kaartingen : woensdag 25/3, 22/4, 20/5, 17/6, 23/9, 7/10 en prijsdeling 28/10
Algemene vergadering op donderdag 22/1, 12/3, 28/5, 15/10
Dagelijks bestuur : 2° donderdag van de maand
Het Eiland blijft open elke weekdag ( met uitzondering van woensdag ) voor kaarters,
rumicub, ….
3.7. Info vanuit de andere adviesraden ?
Neen

4. Financieel verslag
De voorzitter overloopt de begroting ( cfr overzicht in bijlage ) ; er zijn geen opmerkingen
5. Varia
mededelingen :
opendeurdag groep assistentiewoningen - De Lork op 26/10/2014 van 10.30 tot 12 en van
13.30 tot 17 u. ( zie ook www.delork@eu )
kennismaking met mode-museum in Gavere : zie foldertje
Dhr Luc Tanghe deelt de verhuis mee naar de nieuwbouw; hij vraagt tevens aandacht voor de
verkeerssituatie op en rond het terrein. Hij geeft de fakkel door aan Mevr De Vrieze Christine ;
de voorzitter herinnert aan de notulen van de adviesraad ivm schriftelijk ontslag aanbiedenkandidatuurstelling stemgerechtigd lid.
Aandacht voor oproep in het Fonteintje : kandidaten gezocht voor de provinciale adviesraad
senioren. ( Raf en Lieve zitten reeds in het provinciaal overlegcomité )
Vereniging Rhode en Schelde : activiteiten zijn stopgezet
In bijlage : begroting
Overzicht activiteiten seniorenweek, aandachtspunten mobiliteitsplan, info
modemuseum en LDC Den Oever : uitgedeeld aan de aanwezigen

De Secretaris,

De Voorzitter,

Carine Dhondt

Raf Verdonck

