VERSLAG Ouderenadviesraad
Datum
Uur en duur
Plaats
Verslaggever
Datum verslag

16 september 2019
9.30 uur tot 11 uur
LDC Het Sluisken
Bart Neefs
30 september 2019
Aanwezigheidslijst

Naam en tel.
Couvreur Peter
Lauwers Johnny
Van Gutschoven Jean
Hooyberghs Rita
Schrijvers Jos
Floren Rosa
Mertens Roger
Bertha Cools
Bosmans Lode
Wilmsen André
Gorrens Leo
De Prins Jef
Neefs Bart
Van Menxel Liesbeth
Vrints Stijn
Aerts Luc
Van Dijck Kris
Arnouts Marie-Louise
Ria De Pauw
Nancy Boven /
Vicky Struyfs
Piet Van Eekelen
Luc Griep /
Bianca Sonder
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BG St-Job
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Directie SintLenaartshof

Afw

X
X
X
X

1

DAGORDE
1. Opmerkingen / goedkeuring vorig verslag
2. Punten toe te voegen aan de agenda; punten op te brengen voor de verkeersraad
3. Financieel verslag
4. Doorlopende punten vorige vergadering(en)
5. Adviezen
6. Parkhappening seniorennamiddag: evaluatie
7. Subsidies werkjaar 2018: stand van zaken
8. Info: DIO- + aanleunwoningen gemeente Brecht; welzijnscampus
9. Volgende vergadering

1.

opmerkingen / goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de OAR dd. van 20.05.2019 wordt goedgekeurd.

2.

punten toe te voegen aan de agenda

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda:


beleidsverklaring gemeente Brecht: afhankelijk van datum goedkeuring beleidsverklaring op
gemeenteraad zal Luc Aerts op de raad van november 2019 of januari 2020 een toelichting
geven bij de nieuwe beleidsverklaring, met extra aandacht voor het ouderenbeleid.



punten voor verkeersraad:



in onze gemeente zijn op bepaalde plaatsen wilde-bloemen-weides geplant door een groep
vrijwilligers. De Kleine Kasteeltjes vragen of deze bloemenmix ook bij hen gestrooid kan
worden.

3
financieel verslag
Spaarrekening
vorig saldo: € 1.136,67
- roerende voor heffing: - € 0,09
- Bonus: + € 0,28
- Creditintresten: + € 0,03
- overschrijving van zichtrekening: + € 3.000
huidig saldo: € 4.136,89
Zichtrekening
vorig saldo: € 3.355,33
- betaling Telenet: - € 51,49
- betaling Telenet: - € 51,49
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- betaling Telenet: - € 51,49
- betaling Telenet: - € 52,44
- bankkosten: - € 17,55
- artiesten parkhappening: - € 500
- busvervoer parkhappening: - € 258,83
- storting cash geld: + € 1650
- overschrijving naar spaarrekening: - € 3.000
huidig saldo: € 1.022,04
Cash
vorig saldo: € 1.994,26
storting cash geld: - € 1650
huidig saldo: € 394,26
TOTAAL

4
4.1

€ 5.553,19

doorlopende punten vorige vergadering(en)
aanlevering punten verkeersraad

Sint-Lenaartshof klaagt de verkeersveiligheid in Vaartkant Links aan: overdreven snelheid, veel
vrachtverkeer, erbarmelijke toestand wegdek, … Jean Van Gutschoven neemt dit punt mee naar de
verkeersraad.
4.2

Parking naast het Sluisken (Gasthuisstraat 5 en 7)

De werken gingen van start tijdens onze ouderenadviesraad van september.
4.3

Herinstallatie ouderenadviesraad legislatuur 2019 - 2024

Er kwam nog geen kandidatuur voor voorzitter ouderenadviesraad binnen. Kandidaten mogen zich
nog steeds melden bij Bart.
4.4

’t Centrum Sint-Lenaarts

OKRA Sint-Lenaarts meldde nog een aantal logistieke problemen. Luc Aerts nam deze punten mee
naar het College en bezorgde ons onderstaand antwoord:
1. tafels en stoelen zouden momenteel aanwezig moeten zijn;
2. er zijn 2 doorstromers (boilers) in bestelling (1 voor de grote zaal, 1 voor de foyer);
3. in afwachting van een definitieve oplossing rond de aankoop van servies en bestek zal er
tot huur worden overgegaan.
Deze informatie werd overgebracht aan OKRA Sint-Lenaarts, met de vraag om terug te koppelen
naar de adviesraad mocht iets niet in orde zijn.
Verder merkte OKRA Sint-Lenaarts op dat er een goede samenwerking tussen hen en de pop-up
concessiehouder is. Ze ervaren een correcte werking en een goede afhandeling van administratieve
en logistieke taken.
4.5

(her)opleiding AED-toestellen

Stijn informeert bij Rode Kruis om het infomoment tijdens onze denkdag van december te laten
doorgaan.
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5

adviezen
-

6

Luifels begraafplaatsen: nog geen werken in Overbroek en Sint-Job-in-‘t-Goor. Bart vraagt
na bij Iris. Deze werken zullen uitgevoerd worden door een externe firma.

Parkhappening seniorennamiddag: evaluatie

Het busvervoer werd als positief onthaald, maar het terugkeer zou ‘te laat’ zijn. Volgend jaar trachten
we de uren aan te passen.
WZC Sint-Lenaartshof maakte dankbaar en talrijk gebruik van het vervoer.
Qua artiesten zou onze adviesraad opteren voor grotere namen. Op die manier verwachten ze dat
meer ouderen zullen afzakken naar het gemeentepark.
De dansvloer werd ervaren als klein en onstabiel. Hierdoor durfden een aantal aanwezigen geen
danspas te wagen.
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Subsidies werkjaar 2018: stand van zaken

De nodige informatie werd bezorgd aan het gemeentebestuur. Zij zullen weldra overgaan tot
uitbetaling van de subsidies.
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Info: DIO- + aanleunwoningen gemeente Brecht; welzijnscampus

Frank Willeme gaf uitgebreide informatie over de 16 DIO-woningen en 12 aanleunwoningen die in
de tuin van de welzijnscampus opgebouwd worden.
DIO staat voor Dienst Inclusieve Ondersteuning.
We plannen in het voorjaar van 2020 een bezoek aan de DIO- en aanleunwoningen. Op die manier
kan iedereen een beeld krijgen van de werking.
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volgende vergadering

Het volgende dagelijks bestuur van de ouderenadviesraad vindt plaats op 28.10.2019 om 11 uur.
De volgende vergadering van de ouderenadviesraad vindt plaats op maandag 18.11.2019 om
9.30 uur in dienstencentrum Het Sluisken.
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