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1. Opvolging en goedkeuring verslag vergadering db dd 19/12/2016
Verslag wordt goedgekeurd.
Verdeling van de seniorengids:stand van zaken: is goed verlopen.
Hierbij het overzicht van de te verdelen gidsen per zone in 2017:
A

Okra Koolskamp

16

B

Okra Centrum

9

C

VIEF (vroeger LBG)

3

D

Neos

13

E

Vl@s

4

F

Okra Tassche

18

G

S Plus

8

Totaal 71

- De gidsen werden afgehaald door de verenigingen.
Sommige huizen zijn moelijk te vinden omdat het huisnummer ontbreekt (vooral op het
platteland).
- Volgend jaar terug 100-tal gidsen nodig.
- Marleen kijkt na hoeveel exemplaren nog in onze voorraad aanwezig zijn.
De vraag komt soms voor een extra gids of als geschenk en momenteel weten we niet of
we deze nog voldoende in voorraad hebben.
- We blijven positieve commentaren krijgen op dit initiatief en de inhoud van de gids.

2. Opvolgingspunten
- Bushokje in Koolskamp en Roeselaarsestraat: nog niet geplaatst door De Lijn. Middelen
zijn voorzien.
- Vraag Spiegels:
Antwoord van Marleen na de bijeenkomst van de adviesraad over
Vraag spiegel Cloetbergstraat/Roeselaarsestraat/ Vraag spiegel Eekhoutstraat/ Vraag
spiegel cafe ’t Rozeke/ Vraag spiegel Kasteelstraat

Op de plaatsen waar geen spiegel stond (Cloetbergstraat/Roeselaarsestraat) en
Kasteelstraat, wordt geen spiegel geplaatst. Wat betreft de spiegels die er wel stonden, dit
ter hoogte van café ’t Rozeke en de Eekhoutstraat, wenst de burgemeester eerst na te
gaan in hoeverre bestuur/burgemeester aansprakelijk gesteld kan worden voor een
ongeval ten gevolge van het niet juist ingesteld staan van een verkeersspiegel.
Hoofdinspecteur Demeyere deelt mee dat het bestuur/de burgemeester wel degelijk
aansprakelijk gesteld kan worden. Dus bijkomende spiegels komen er niet.
De leden van het DB vinden dit jammer.
- Zou er een bord kunnen komen met melding: "enkel voor gebruikers Zonneke"
Antwoord van Marleen na schepencollege: Niet goedgekeurd gezien andere wagens daar
mogen parkeren (zoals op parkings andere culturele centra). Meeste activiteiten zijn
trouwens buiten schooluren.)
- Vraag naar bord met naam ’t Zonneke: Marleen legde dit voor op schepencollege.
Antwoord van Marleen na schepencollege: zal worden voorzien.
- Vraag naar de start van de bouw van het cultureel centrum De Tassche:
Marleen kreeg de mededeling van Krist Soenens dat deze zouden aanvangen in de week
van 13 februari 2017.

3. Financies
Jan geeft een overzicht van de bewegingen op de rekening.
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.
- 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 (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.
- 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'.

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.
Enkel S-plus diende tot op heden de gegevens in.
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 brengt verslag uit, ook op de AV. 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 inrichten van een dansnamiddag met muzikant/ DJ na het eten.
- Bekijken van mogelijkheden van 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.
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.
- Op de AV wordt gevraagd de werkgroep terug te activeren. Marleen zetelt ook in de
werkgroep.

Zeer belangrijk appel: in de seniorenweek plannen de verenigingen geen (grote)
activiteiten, zodat de leden vrij zijn voor de 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
Centrumraad-stuurgroep: 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.

8. Varia
- Bord met KM-stand in Stationsstraat werkt niet juist. Marleen deelt dit mee aan de
bevoegde dienst.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
Trimestriële Algemene SAR- vergaderingen :
maandag 03/04/2017 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

