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1. Opvolging en goedkeuring verslag vergadering db 19/06/2017
De subsidies voor de seniorenverenigingen werden geïndexeerd met 10% en werden
gestort naar de verenigingen.
Enkele verenigingen (waaronder ook de SAR) dienen nog de storting te ontvangen
(document met ondertekend mandaat binnen te brengen bij gemeentehuis).
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Toelichting door Dominiek Pillaert, secretaris OCMW van de realisatie
beleidsplannen gericht op de senioren van Ardooie
Zie PPT op de website van de gemeente.
3. Stand van zaken seniorenweek 2017
De werkgroep is samengekomen.Voor de activiteit 'samen tafelen worden voldoende
vrijwilligers verwacht.
Brenda vertonschuldigt zich (ziekteverlof).
Marleen zal ook aansluiten als vrijwilliger op samen tafelen.
De info-vormingsnamiddag met de film 'Tot in de draai' is voorbereid. De praktische
afspraken zijn gemaakt.

4. Barometer/ vragenlijst werking Vlaamse Ouderenraad
Renaat vult de vragenlijst in en stuurt op naar de Vlaamse Ouderenraad voor eind 2017.

5. Voorbereiding memorandum ifv gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Stand van zaken en voorbereiding door de werkgroep wordt besproken.
Voor negen thema’s werd door een werkgroep in 2009 een oplijsting uitgewerkt.

De thema’s die na bespreking in de werkgroep opgenomen worden zijn :
Wonen, Zorg, Mobiliteit, Veiligheid, Vereenzaming, Vrijetijdsbesteding, Inspraak,
Informatie, Leefbaar Inkomen.
Voor elk actieplan wordt:
-

een algemene doelstelling geformuleerd

-

een opdeling gemaakt in deelacties met een prioriteitsaanduiding

Opdracht: elke seniorenvereniging kan per thema zijn prioriteiten naar voor brengen. Dit
wordt verwacht tegen 15/11, zodat de werkgroep een nieuwe bijeenkomst kan plannen
voor de volgende algemene vergadering van januari 2018.

6. Vormings-info-avond voor SAR ism met familieraad WZC Sint Vincentius: stand
van zaken
Uitwerking van vormende activiteit over de toekomst van de zorg, de beleidsintenties,
meer thuiszorg, afbouw residentiële zorg, betaalbare zorg, persoonsvolgende financiering
en de gevolgen die dit heeft voor de senioren is in volle voorbereiding.
De familieraad van het wzc Sint Vincentius is bereid in samenwerking met de SAR een
info-avond rond dit thema te brengen. De koepelorganisatie Zorgnet zal zorgen voor een
spreker. De avond is gepland op donderdag 23 november 2017 en zal starten om 19u30 in
de cafetaria van het woonzorgcentrum.
Thema's zoals mantelzorg, laagdrempelige zorg, veranderingen in de ziekenhuizen,...
zullen mee opgenomen worden in het betoog.
Voldoende flyers voor de leden van de seniorenverenigingen werden bezorgd door Renaat
aan de verschillende seniorenverenigingen.

7. Financies
Huidige stand rekening: 958 euro.
Met de komende seniorenweek worden enkele uitgaven verwacht (ifv van de
vormingsnamiddag 'Tot in de draai').

8. Varia
Marleen legt de vragen voor aan het schepencollege. Het antwoord is hieronder
geformuleerd:
✓ Kan de gemeente opdracht geven aan architecten om bij hun indienen van een
aanvraag bouwvergunning rekening te houden met de voorschriften zoals bv.
bredere deuren voorzien, enz… : Dit betreft louter private aangelegenheid,
bouwheer dient daar volledig zelf over te beslissen.

✓ Is er een mogelijkheid dat de wijkagenten 1x/jaar bij alle bewoners van hun wijken
langsgaan om problemen te detecteren? Gezien beperking van aantal wijkagenten
lijkt dit moeilijk is ook geen gemeentelijke aangelegenheid.
✓ Is het mogelijk om bij het wandelpad in Koolskamp het onkruid te wieden? Dit is
reeds doorgegeven.
✓ Is het mogelijk om bij het verlaten van de Tombrugstraat richting Izegemsestraat het
fietspad aan te duiden met rode verf. Wagens vanuit de Tombrugstraat kijken naar
verkeer komende vanuit Izegem maar niet vanuit Ardooie?
Een extra verkeersbord wordt geplaatst met melding “pas op fietsers” + witte
strepen op grond voor autobestuurders.

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

SENIORENWEEK:

09/10 -->15/10/2017

Nieuwe data voor 2018:
DB:
26/03 - 18/06 - 17/09 - 17/12
AV:
09/04 - 02/07 - 01/10 - 07/01

