Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 24 oktober 2016.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Ghislain Alaert, Lisette Hofmans,Henri
Baelde, Francine Vermeersch, Jacques Borgenon, Irène Vanreephingen, Frans Alaert ,
Aimè Derycke, Agnes Cools, Paul Demel, Leopold Dierickx, Michel Durant, Nadine Devos,
leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Jeanine Huys, Fernande Vanaudenhove, Carina Ricour.
Afwezig, Marc Van Nieuwenhove, Annie Meulenijser, Hilda Vansnick, Marcel Peeremans,
Geneviève Roosens, Linda Komnata.
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2016
Het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2016 wordt goedgekeurd.
Participatieproject ID-klooster
Leen Van de Weghe geeft een bondige uiteenzetting over het participatieproject ID-klooster.
Voor het verder vastleggen van de belevingswereld van het Dominicanessenklooster gaat
het gemeentebestuur de inwoners nauw bij het project betrekken. Het nam daartoe alvast
het projectbureau IK-I-GAI van Leen Van de Weghe onder de arm. Die tekende eerder al het
landschapsplan voor de tuinen en de omgeving uit. Er komen ook kloosterpraatcafé’s en
kloosteravonden rond vijf hoofdthema’s en dit in samenwerking met de gemeentelijke
adviesraden.
Agenda
Vergadering 22/06/2016 - Beslissing van het cbs - adviezen.
Het college van burgemeester en schepenen nam in vergadering van 22 juni 2016 akte van
de adviezen uitgebracht door de Algemene Vergadering van de seniorenraad van 13 juni
2016 Zij namen hieromtrent de volgende beslissingen:
- Het college keurt het inrichten van een petanqueplein, met de plaatsing van een bank en
een vuilbakje, in de Liezebeekwijk goed.
- Het college stemt in met het organiseren van een opleiding voor het gebruik van een mobiel
AED toestel. De aankoop van het AED toestel wordt verder onderzocht.
- Betreffende de onveilige situaties in het centrum van Herne besliste het cbs om bijkomend
advies in te winnen bij BIVV. Onze ambtenaar Mobiliteit kreeg reeds de opdracht hiervoor
het nodige te doen.
- Betreffende het in kaart brengen van de uitwijkstroken in smalle straten beslist het college
dat er bij elke vernieuwde straten een uitwijkstrook wordt aangelegd voor zover dit
reglementair is toegelaten.
- Betreffende de vraag om alle artikels over senioren te bundelen in een rubriek in “Herne in
de Kijker” beslist het college om dit advies niet te volgen.

Bij het vernieuwen van het infoblad, 2 jaar geleden, werd er geopteerd om de pagina’s in te
delen volgens nieuwe rubrieken, met o.a. ‘Niet te missen’, ‘Verenigd Herne’, ‘Wist je dat’, ‘Er
viel weer heel wat te beleven’, ‘Gezocht’. Dit om zo veel mogelijk informatie te delen met alle
inwoners in plaats van ons per blz. te richten op één bepaalde doelgroep.
Verder geeft het college de toelating tot het organiseren van een septemberwandeling op
donderdag 29 september 2016 te Kokejane.
Evaluatie plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’
De deelname aan het plantjesweekend verliep heel vlot. Er werden 300 azalea’s verkocht in
twee dagen. Wegens het groot succes konden de geplande verkoopplaatsen niet meer
bevoorraad worden. Er zullen volgend jaar 200 plantjes meer besteld worden.
Evaluatie seniorennamiddag 21/09.
Dit jaar werden niet minder dan 210 deelnemers, een recordaantal, verwelkomd. Naar
aanleiding van Wereld Alzheimerdag, die toevallig op dezelfde dag geprogrammeerd stond,
riep de burgemeester de aanwezigen om op symbolisch manier hun steun te betuigen aan
de mensen die met de ziekte geconfronteerd worden.
Met hun liedjesprogramma met een hoog vintagegehalte ‘Lang zullen we leven’ brachten
Connie Neefs en Micha Marah al vlug flink wat sfeer in de zaal. De aanwezigen genoten dan
ook met volle teugen, temeer daar hen ook nog, bovenop het aperitief en koffie en taart, een
heerlijke maaltijd.
Evaluatie wandeling Kokejane 29/09.
Voor het eerst werd een geleide wandeling georganiseerd door Kokejane. Dit was een
succes. Een 30 -tal senioren trotseerden het frisse weer. Tijdens de wandeling van ongeveer
5 km met op het parcours een 3 -tal stops konden de senioren de manège ‘De Driepikkel’, de
Go Well en in cafè ‘De Max’ een drankje nuttigen.
Jacques stelt voor om tijdens de zomer een wandeling te maken met de ouderen en de
rolstoelpatiënten van het woonzorgcentrum Sint Felix.
Uitstap Monchau
Op vrijdag 2 december 2016 wordt er een uitstap georganiseerd naar Monchau.
De bus is reeds vastgelegd bij Pajot-Tours. De bus moet betaald worden half november.
Jacques liet foto’s zien van de indrukwekkende tentoonstelling Ars Krippana en Ars Figura
en gaf de nodige uitleg.
Er zijn momenteel 55 inschrijvingen.
Een documentje met 3 gsmnummers : (Michel Pillet, Carine Van de Velde en de chauffeur
van de bus) zal aan iedere deelnemer bij het opstappen van de bus meegegeven worden,
zodanig dat zij in geval van nood iemand kunnen bereiken.
Project ouder worden in je buurt.
Nadine Devos gaf een uiteenzetting over het project ‘Ouder worden in je buurt’.
Het project ‘Ouder worden in je buurt’ wil vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen beter op
elkaar afstemmen. Meer concreet maken ouderen in zes bijeenkomsten kennis met de
diensten en voorzieningen in hun buurt. Ouderen, zorg- en dienstverleners leren elkaar beter
kennen en krijgen zo informatie van en over elkaar uit eerste hand. Een win-win situatie voor
iedereen.
Het project ‘Ouder worden in je buurt’ past dan ook in het algemeen
toegankelijkheidsperspectief voor de reguliere zorg en dienstverlening voor ouderen. Het is
zowel een integraal als een inclusief project: het betrekt alle kwetsbare ouderen (zowel
ouderen met als zonder migratieachtergrond) en betrekt alle organisaties die een rol
kunnen spelen voor de ouderen in hun eigen buurt.
Het project creëert een netwerk van lokale aanbieders en organiseert zes bijeenkomsten
voor telkens maximaal 20 ouderen (60-plus) uit kwetsbare buurten.

Nadine stelt voor om even samen te zitten met de voorzitter van de seniorenraad en van het
O.C.M.W om te zien of er interesse is om deel te nemen aan dit project.
Seniorenbeurs 06 en 07/10/2017
In vergadering van 16 maart 2016 keurde het college de organisatie van de seniorenbeurs
op vrijdag 6 oktober 2017 van 13u tot 20u en zaterdag 7 oktober 2017 van 10u tot 19u in de
sporthal ‘De Hernekouter’ goed.
De organisatie is nuttig gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking. Het is belangrijk
om aandacht te hebben voor het welzijn en de gezondheid van de senioren.
Verschillende thema’s zullen aan bod komen zoals wonen, gezondheid, zorg, ontspanning,
educatie, thuiszorg, mobiliteit enz…
Tevens zal het 10 jarig bestaan van de seniorenadviesraad gevierd worden.
Aan de senioren wordt gevraagd om tegen de volgende Algemene vergadering moeten ze
een naam bedenken voor de beurs en enkele tips geven over workshops, sprekers, standen
enz.
Varia
Voorlopige jaarplanning 2017:
- Het Lentefeest zal doorgaan op donderdag 4 mei 2017
- De voorzitter stelt voor om een boottocht te organiseren van Strépy-Thieu over het
Hellend Vlak van Ronquières naar Halle op zondag 18 juni 2017.(9u tot 18u).
Vertrek aan de voet van de scheepslift van Strépy-Thieu, waar de boottocht van start gaat.
Met de scheepslift van Strépy-Thieu overbrugt het schip een hoogteverschil van 73m. We
varen verder op het Centrumkanaal en genieten van het vergezicht over het Henegouws
plateau.
We maken een korte stop te Houdeng-Goegnies en wandelen tot de hydraulische scheepslift
nr 1 op het historisch Centrumkanaal (Unesco werelderfgoed). Daarna gaat de tocht verder
op het kanaal Charleroi-Brussel en 'sporen' we in een grote waterbak het Hellend Vlak van
Ronquières naar beneden (76m).
Verassingen in de sluizen van Ittre en Lembeek maken deze boottocht compleet.
Einde van de dagtrip te Halle.
Aan boord kan een koude schotel genuttigd worden (mits bestelling op voorhand) of de eigen
picknick. Carine zorgt voor een bus en de inschrijvingen.
- Seniorennamiddag op woensdag 20 september 2017
- Seniorenbeurs 06/10 en 07/10/2017 + 10 jarig bestaan seniorenraad.
- Marie-Louise gaf de stand van zaken over de parkeerplaatsen voor mindervalide.
- Jacques maakte nogmaals de bemerking dat het infoboekje ‘Herne in de Kijker’ niet
leesbaar is en dat ook de cultuurraad zijn mening deelt. Hij stelt voor om samen te zitten met
schepen Lieven Snoeks of het te bespreken op Raad der Raden.
- Wat bij problemen met je computer? Men kan gratis terecht bij internetdokters in onze
gemeente. Dit zijn jongeren die via telefoon raad geven of langsgaan bij inwoners met kleine
computerproblemen. Deze jongeren werden vergoed per huisbezoek door de gemeente.
Jelle Stalpaert, Lindestraat 26E te 1540 Herne gsm: 0496/93.32.32 of
Jelle.stalpaert@hotmail.com
Sam Vanaudenhove, Hekstraat 25 te 1540 Herne gsm: 0470/07.32.90 of
sam.vanaudenhove@hotmail.com
Wouter Deneyer, Zullikstraat 4 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle gsm: 054/58.73.95 of
deneyer.wouter@hotmail.com

Datum van de volgende Algemene Vergadering

De datum van de volgende Algemene Vergadering : maandag 16 januari 2017 om 14u00 in
het Dominicanessenklooster.
De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.
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