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1. Opvolging en goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd 09/01/2017
Verslag wordt goedgekeurd.
- Verdeling van de seniorengids exemplaren 2017: is goed verlopen. Met dank aan de
seniorenverenigingen!
Totaal 71 gidsen verspreid. Huisnummers (en brievenbussen) soms moeilijk te vinden.
Marleen vraagt om in infoblad nog eens oproep te doen naar duidelijke signalisatie
huisnummers.
In 2018 dienen 75 gidsen verspreid te worden door de seniorenverenigingen. Voor 2019
(overgangsjaar, gezien dan een hernieuwde gids dient opgesteld te worden met de nieuwe
ploeg) hebben we er dan 80 ter beschikking.
- Bushokjes in Koolskamp en 2 in Roeselaarsestraat: Zijn besteld, nog niet geplaatst.
Middelen zijn voorzien.
- Vraag Spiegels (o.a. hoek Vlasbloemstraat - Cloetbergstraat - Eekhoutstraat Kasteelstraat): Dit werd behandeld in de adviesraad.
Hoofdinspecteur Demeyer geeft aan dat de burgemeester aansprakelijk kan gesteld
worden als een spiegel niet goed staat (vb. door de wind wat gewijzigd). Er worden geen
spiegels meer bijgeplaatst.
- Een bord met melding " t Zonneke" komt er.
- De start van de bouw van het cultureel centrum De Tassche:
De werken zijn aangevangen in de week van 13 februari 2017.

3. Financies
Huidige stand rekening: 958 euro.

4. Nieuws uit de adviesraden WOAS,Vlaamse Ouderenraad
- In de Regionale kern Roeselare -Tielt wordt in het voorjaar het thema: aandacht voor de
gemeentelijke subsidies (die blijkbaar sterk verschillen per gemeente).

In het najaar wil men stilstaan bij het opstellen van een memorandum n.a.v. de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Ook met onze SAR maken we best een memorandum op: belang van mantelzorg,
premies, aandacht voor buurtzorg, preventieve acties tegen vereenzaming, aandacht voor
de meest kwetsbaren, belang van ontmoeting, samen tafelen, enz.
- In de Vlaamse Ouderenraad werd stilgestaan bij de hoorzitting rond het beleidsplan zorg
van minister Vandeurzen.
Er is een duidelijke lijn naar het verder uitbouwen van de thuiszorgondersteuning, met
verdere ontwikkeling van de lokale dienstencentra en de woonzorgzones.
Maar de geloofwaardigheid en daadkracht zou klein kunnen zijn, gezien de overheid
weinig tot geen extra middelen voroziet om dit uit te rollen.
Regionaal zien we afbouwscenario's van de residentiële bedden (voorbeeld in het
Zorgbedrijf Roeselare afbouw van bedden die behoorden tot wzc Ter Berken).
Preventieve aandacht wordt belangrijk: gezonde voeding, voldoende beweging, stimuleren
sociale contacten, gecontroleerd medicatiegebruik.
De besparingen in de gezondheidssector beroeren ons ook. Vrees voor ontstaan van
'klassezorg' (cfr. prijzen woonzorgcentra).

5. Mobiliteitsplan
- Verschillende Sar-leden waren op 13/03 aanwezig op de voorstelling van de voorlopige
uitwerking van het plan door het WVI. Een brief kan geschreven worden naar het
gemeentebestuur (voor mei 2016).
- Het plan moet nog een hele weg gaan vooraleer het kan uitgevoerd worden.
- Er zitten elementen in die we hadden voorgesteld in onze adviesbrief.
- Verschillende elementen kunnen pas na jaren worden uitgevoerd (vb site aan
Sprietstraat).
- Er zitten goede elementen in (fietsbeleid, regeling zwaar vervoer, parkeerbeleid) maar de
financiële consequenties zijn groot en we zijn afwachtend wat zal lukken.
- Duidelijke keuze om de zaken die Ardooie-Koolskamp aanbelangen voor te nemen en
niet te focussen op vb. 'fietsautostrade'.
- Ontoelaatbaar veel zwaar vervoer in Kortrijksestraat en centrum ondanks signalisatie.
Vraag naar meer gerichte controle.
- Smalle inrit van de Motestraat aanpakken.

6. Opvragen van de gegevens van de verenigingen voor de gemeentelijke subsidies
voor de seniorenvereningen - afspraken rond de verwerking van de gegevens.
Elke vereniging kreeg de vraag zijn leden + activiteiten op te lijsten en door te spelen naar
Renaat.
Erik is bereid om na eerste verwerking van Renaat de verdeling te bekijken vooraleer dit
naar de gemeente wordt doorgestuurd.

5. Seniorenweek : 09/10/2017 tot en met 15/10/2017
De werkgroep seniorenweek wordt terug geactiveerd. Aan Robbrecht wordt gevraagd

terug een samenkomst te voorzien. Gezien de volksspelen geen groeiend succes kennen,
is er het voorstel om een nieuw concept van seniorenweek:
- Behoud van samen-tafelen-formule in het WZC Sint Vincentius en de seniorenmatiné in
het Hofland voor wie zich inschrijft.
- Bekijken van mogelijkheden van vormende filmnamiddag als vormingselement:
'Tot in den draai' is een documentaire over leven met het einde in zicht. Zes palliatieve
patiënten vertellen elk hun moedig verhaal.
Voorstel: We tonen de documentaire en bieden in een panelgesprek een nabespreking.
In het panelgesprek kan de referentie palliatieve zorg zitten van het WZC (Greet
Driessens) en vertegenwoordiging vanuit het pallitiatieve netwerk van onze streek (Filip
Lesy en de coördinator).
Renaat vraagt na voor de panelleden.
Ook de huisartsenkring wordt gevraagd een dokter af te vaardigen (als reserve kan dokter
Puype van Hooglede genomen worden). Ook een thuiszorgverpleegster kan gevraagd
worden.
- Marleen bekeek de beschikbaarheid van het Hofland: zaal vrij op vrijdag 13/10. Dit is
vastgezet.
- Belangrijk van goede organisatie van de koffie/ taart / panelgesprek.
Zeer belangrijk appel: in de seniorenweek plannen de verenigingen geen (grote)
activiteiten, zodat de leden vrij zijn voor de activiteit op vrijdag 13/10.

6. Project 'Over de zulle' (ouderen aan zet)/ Loods/ Samen Tafelen/ Klapke
Ann Lakiere neemt ontslag, maar alle werkingen worden verder gezet .
Project 'Over de Zulle' gericht op de positieve gezondheid van kwetsbare groepen, in het
bijzonder ouderen. Inhoud/ Methodiek/ Ondersteuning LUCAS (wetenschappelijk
onderzoekscentrum van KU-leuven) loopt.
7. Lokaal dienstencentrum
Ter voorbereiding van een toekomstig Lokaal dienstencentrum, wordt een centrumraadstuurgroep geïnstalleerd: afvaardiging van de SAR (2 leden) die willen vertegenwoordigd
zijn in deze raad om adviezen te geven voor de uitwerking van het programma binnen het
LDC (maandaat: periode 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar).
Daniel Devolder en Luc Jacobs zijn de SAR-kandidaten.
Marleen is afgevaardigd vanuit het OCMW. Ook Brenda Bauwen wordt gecoöpteerd.

8. Varia
- Probleem Izegemsestraat tegenover het waterbekken: bij hevige regenval staat het
fietspad onder water daar de berm het water tegenhoudt en het daardoor niet weg kan.
Marleen deed navraag. Antwoord: Er wordt een geultje gegraven zodat water weg kan.
- Probleem Tombrugstraat: de markering op de weg is verdwenen zodat er gevaar is
voorde fietsers daar de wagens te ver uitrijden.

Marleen deed navraag. Antwoord:Technische dienst is momenteel bezig met het
herschilderen van de zebrapaden en alle markeringen die bijna niet meer zichtbaar
zijn. Tombrugstraat wordt ook aangepakt.
- Ardooisestraat: het bord dat aanduidt dat je niet mag doorrijden en rechts of links de
Kloosterstraat mag oprijden staat los.
Marleen deed navraag. Antwoord:Wordt vastgezet.
- Stationsstraat: het bord dat aanduidt dat je meer of minder dan 50 per uur rijdt, werkt niet
correct.
Marleen deed navraag. Antwoord:Firma werd gecontacteerd.
- Seniorenwoningen Walstraat Koolskamp:
14 carports in hout werden gebouwd.
- Vraag naar uitwerking van vormende activiteit over de toekomst van de zorg, de
beleidsintenties, meer thuiszorg, afbouw residentiële zorg, betaalbare zorg en de gevolgen
die dit heeft voor de senioren.
De familieraad van het wzc Sint Vincentius bereidt een info-avond voor rond dit thema.
Renaat vraagt op de volgende bijeenkomst van de familieraad of we als SAR deze avond
in een samenwerking kunnen organiseren en of de activiteit opengesteld wordt voor de
senioren in Ardooie.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
Trimestriële Algemene SAR- vergaderingen :
om 9u in gemeentehuis
maandag 03/07/2017
maandag 02/10/2017
maandag 08/01/2018
De vergaderingen van het “Dagelijks Bestuur” zijn gepland op :
om 9u in het gemeentehuis
maandag 19/06/2017
maandag 18/09/2017
maandag 18/12/2017

SENIORENWEEK: 09/10 -->15/10/2017

