Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 16 januari 2017.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Ghislain Alaert, Lisette Hofmans,Henri
Baelde, Francine Vermeersch, Jacques Borgenon, Fernande Vanaudenhove, Irène
Vanreephingen, Frans Alaert , Aimè Derycke, Agnes Cools, Michel Durant, Carine Ricour,
Nadine Devos, leden
Kris Poelaert, burgemeester
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Paul Demel, Marc Van Nieuwenhove,Jeanine Huys,
Afwezig, Annie Meulenijser, Marcel Peeremans, Geneviève Roosens, Leopold Dierickx
Agenda
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24 oktober 2016
Het verslag van de Algemene Vergadering van 24 oktober 2016 wordt goedgekeurd.
Vergadering 21/12/2016 - Beslissing van het cbs - adviezen.
Het college van burgemeester en schepenen nam in vergadering van 21 december 2016
akte van de adviezen uitgebracht door de Algemene Vergadering van de seniorenraad van
24 oktober 2016. Zij namen hieromtrent de volgende beslissingen:
- Het college keurt de voorlopige planning 2017 van de seniorenraad goed.
- Het college gaat akkoord met het organiseren van een zomerwandeling voor senioren en
rolstoelpatiënten.
- Het college geeft de toelating om op 20 september 2017 tijdens de seniorennamiddag
Garry Hagger en Eddy Vroman te boeken als artiesten.
- Het college geeft de toelating om op zaterdag 7 oktober 2017 tijdens de seniorenbeurs in
de sporthal ‘De Hernekouter’ Sam Gooris en Eddy Vroman te boeken als artiesten. Dit als
slot van de beurs en het 10-jarig bestaan van de seniorenadviesraad.
Evaluatie uitstap Monchau
De uitstap naar Monchau verliep vlot. Er namen 62 senioren deel.
Een kleine opmerking: bij volgende uitstappen is het best dat altijd iemand van het bestuur
ter plaatse blijft tot wanneer iedereen aanwezig is.
Lentefeest 04/05/17.
Voor de tweede maal zal er een Lentefeest georganiseerd worden op donderdag 4 mei 2017
vanaf 14u in zaal Bavo.
DJ James Brown zal de namiddag animeren en dit voor een bedrag van 300€.
Om dit evenement bekendheid te geven zullen er :
- flyers en affiches worden bedeeld in de verschillende seniorenverenigingen en bij de
handelaars
- vermelding op de website van de gemeente, in het infoboekje, Editiepajot enz.

Aan het cbs zal de goedkeuring gevraagd worden om personeel van de technische dienst in
te zetten bij dit evenement.
Uitstap boottocht 18/06/17
Op zondag 18 juni 2017 wordt er een boottocht georganiseerd via de scheepslift van StrépyThieu, het aquaduct, het Hellend Vlak van Ronquières, sluizen van Ittre en Lembeek naar
Halle. Deze complete tocht over het Kolenkanaal met catering aan boord en bus kost €54.
We vertrekken met Pajot-Tours aan de kerk van Herfelingen of in het Centrum van Herne
rond 9u en zijn terug rond 19u.
Er zal een artikel verschijnen in het infoblad van april. De inschrijvingen en betalingen (€54)
zullen via Carine V.d.V. worden ontvangen vóór 15 mei 2017.
Seniorennamiddag 20/09/17
Naar jaarlijkse gewoonte gaat de seniorennamiddag door op woensdag 20 september 2017
in zaal Bavo.
Het college gaat akkoord met de artiesten Garry Hagger en Eddy Vroman voor de prijs van
1590€ btw inclusief, een show van 2x60 minuten.
AED toestel
Er werden door de gemeente 3 AED-toestellen aangekocht. In de loop van januari worden
deze aan de polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle en aan de gebouwen van Zonnestraal
in Herfelingen bevestigd. Eén mobiel toestel kan uitgeleend worden door erkende
verenigingen bij evenementen of kan meegenomen worden bij gemeentelijke activiteiten.
Om deze kennis te vergaren, organiseert de gemeente gratis verschillende opleidingen voor
de inwoners en verenigingen. 2 van de opleidingen (3u) zullen voorzien worden enkel voor
de leden van de verenigingen. Deze gaan door op woensdag 1 februari 2017 om 19u in het
Bavocentrum te Herfelingen en woensdag 8 februari 2017 om 19u in de polyvalentezaal te
Sint-Pieters-Kapelle. Inschrijven voor een van de opleidingen is verplicht bij de dienst Vrije
Tijd.
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. Er wordt een budget voorzien van 5000€.
Als naam van de beurs wordt er gekozen : Lifestyle 50+beurs.
De beurs zal in 3 thema’s verdeeld worden: Ik leef, ik zorg en ik geniet.
Als slot van de beurs en het 10 jarig bestaan van de seniorenraad gaf het college de
toelating om Sam Gooris te boeken. Dit voor een prijs van €2592 (btw inclusief), geluid en
licht inbegrepen.
Door de vele activiteiten zullen er dan ook sponsors moeten gezocht worden om alles te
kunnen bekostigen. Dit voor een bedrag van 2500€.
Alle handelaars van de gemeente en standhouders van vorige keer zullen worden
uitgenodigd.
Alle inschrijvingen van standhouders en sponsors moeten ingeschreven zijn vóór 31 mei
2017.
De cultuurraad stelde voor om tijdens de beurs op vrijdagavond omstreeks 20u de
cultuurprijs te overhandigen. De raad geeft positief advies en stelde voor om dit te laten
doorgaan in de zaal boven naast het cafetaria.
Technisch personeel zal worden gevraagd aan het cbs voor de opbouw en de afbraak van
de beurs van dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 10 oktober 2017.
O.C.M.W. Nieuws
Project ouder worden in je buurt.
Nadine Devos geeft 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.
Eerste bijeenkomst: het bespreekbaar maken van moeilijkheden dat het ouder worden met
zich meebrengt.
Tweede bijeenkomst:zicht krijgen op de knelpunten die men ervaart bij het oud worden.
Derde bijeenkomst: zicht krijgen op het bestaand aanbod voor ouderen in Vlaanderen.
Vierde bijeenkomst: inzoomen op bepaalde vragen/knelpunten door een deskundige.
Vijfde bijeenkomst: de excursie
Zesde bijeenkomst: inzicht krijgen in de wensen en behoeften.
Nadine stelt voor om te polsen in de verenigingen of er kandidaten zijn om deze
bijeenkomsten te volgen. Nadine zal fungeren als contactpersoon.
Dorpsrestaurant.
Carina deelt mee dat er nog beschikbare plaatsen zijn voor het dorpsrestaurant.
De maaltijd bedraagt €8 voor het voorgerecht, maaltijd, dessert en drank inbegrepen. Men
moet zich een week op voorhand laten inschrijven in het O.C.M.W.
Uitbreiding woon- en zorgcentrum Sint-Felix
De burgemeester geeft een kleine uiteenzetting voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum Sint-Felix.
Met de uitbreiding voorziet het woon- en zorgcentrum in een complex met 42
assistentiewoningen. Zo’n assistentiewoning is een verblijf voor de specifieke doelgroep van
65-plussers waarbij zorg op eigen verzoek mogelijk wordt gemaakt.
In de toekomst wordt Sint-Felix dan ook een complex met 60 opvangplaatsen in het rust- en
verzorgingscentrum en met 4 voorzieningen voor kortverblijf. De 13 bestaande serviceflats
worden mee opgenomen in de groep van maximaal 42 assistentiewoningen.
Een laatste verplichting waaraan nu nog dient te worden voldaan is het archeologisch
onderzoek. Dit is een nieuwe richtlijn die pas half 2016 in voege trad. Dit onderzoek kan pas
eind februari afgesloten worden”.
Met een erkenning voor 14 rustoord- en 46 rust- en verzorgingstehuisbedden zit men aan het
maximum.”
De Lijn
Vanaf januari 2017 herinvesteert De Lijn Vlaams-Brabant de middelen van belbus 732 in de
verbetering van het aanbod in het Pajottenland. De belbus rijdt niet langer uit, wel gaat bus
153 vaker rijden tussen Halle en Leerbeek, bus 161 bedient voortaan ook Herne-Centrum.
Belbus: Het aantal gebruikers van de belbus is te laag om de kosten ervan te blijven
verantwoorden. Per dag gaat het om gemiddeld zes mensen, terwijl het potentieel van het
nieuwe aanbod een veelvoud hiervan is. Deze middelen werden geherinvesteerd op de
plaatsen waar de vervoersaanvraag in de regio het grootst is. Zo geeft men de kans om een
aantal assen te versterken en zo extra reizigers aan te trekken.
Lijn 153 (Anderlecht-Halle-Ninove) krijgt een hogere frequentie tussen Halle en Leerbeek.
Op weekdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur zal de bus op dat traject om het halfuur rijden in
plaats van om het uur.

Deze bus heeft nu ook een halte gekregen aan de ingang van het Sint-Mariaziekenhuis in
Halle wat de behoeften voor zieke en ouderen mensen ten goede komt.
Lijn161 krijgt tussen Tollembeek en Vollezele een nieuwe reisweg die voortaan het centrum
van Herne bedient, ook op zaterdag.
Zo hebben inwoners van Herne een tweede buslijn en een rechtstreekse verbinding met
Vollezele en Tollembeek.
Varia
- Als vereniging “Senioren van de Landelijke Gilden van het Pajottenland” zal Francine
Vermeersch de plaats innemen ter vervanging van Firmin Temmerman die overleden is.
Vervolgens zal Sonia Sterckx de plaats innemen van Francine Vermeersch als voorzitster
van K.V.L.V. Sint-Pieters-Kapelle. De seniorenraad stemde positief.
- Er zijn twee 100-jarigen die dit jaar gevierd worden. Kris zal de raad op de hoogte houden
of en wanneer ze worden gevierd. De raad zal dan haar medewerking verlenen.
- Erfgoeddag op zondag 23 april van 14u tot 16u30 in het Woonzorgcentrum Sint-Felix.
Het thema dementie wordt gekozen. Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke
uitdagingen van onze tijd.
In de tuin zal er een parcours van oude voorwerpen te zien zijn. De inwoners kunnen samen
met hun familie deze voorwerpen bespreken om herinneringen naar boven te halen.
De seniorenraad zal zijn medewerking verlenen.
Tevens gaat de raad akkoord dat Frank Nevens bij volgende vergadering het Erfgoed depotinitiatief komt voorstellen.
- Op 29 september 2016 heeft er een wandeling plaats gevonden te Kokejane. Wegens
ziekte kon Marcel Peeremans niet fungeren als gids. Marie-Louise stelt voor om na de beurs
een vertelnamiddag te organiseren zodat Marcel de geschiedenis van Kokejane kan
vertellen.
- Jacques stelt voor om ook een aanvraag in te dienen om subsidies te krijgen. Dit zal nader
onderzocht worden voor het volgend jaar.
Datum van de volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering : maandag 15 mei 2017 om 14u00 in het
Dominicanessenklooster.
Vermoedelijke volgende datums :

maandag 25 september 2017
maandag 18 december 2017

De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.
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