
 

Verslag Algemene Vergadering Seniorenraad 17.10.2019 – 09.30 uur 

Trefpunt ’t Eiland – Sportdreef 3 – 9890 Gavere 

 

 
 

SENIORENRAAD AANWEZIGHEIDSLIJST   

NEOS GAVERE   

Nadine Verkruyssen 
aanwezig 

Carine Piens 
aanwezig 

OKRA GAVERE  

Freddy Martens (Ondervoorzitter) aanwezig 

Nelly De Schamphelaere verontschuldigd 

S-plus Gavere Actief  

Hubert De Loof verontschuldigd 

Freddy Demoor aanwezig 

Vief Gavere  

Martine Botteldooren (Lid dagelijks bestuur) 
aanwezig 

Lucienne Vande Sijpe 
aanwezig 

Petanqueclub  

Bertrand Stevens 
aanwezig 

Ivan Vanderhaeghen 
aanwezig 

Belangstellende burgers:  

André Van Wettere   
aanwezig 

Lieve Steurbaut  (Voorzitter) 
aanwezig 

Lut Bousard (Penningmeester) 
aanwezig 

Huguette Van Lancker verontschuldigd 

Eduard Wijns (Lid dagelijks bestuur) 
aanwezig 



Bernadine De schinkel 
aanwezig 

ZORGINSTELLINGEN:  

Site Mariahuis  

Katy Van Hoecke  aanwezig 

Serviceflats Bellevue Gavere  

Marie-Jeanne De Graeve, vervangen door Conny Vanden 

Haesevelde 
aanwezig 

GAW De Lork  

Martin Seeuws aanwezig 

ADVISERENDE LEDEN:  

Bevoegde schepen Tanja Eeckhout aanwezig 

Bevoegde ambtenaar Alex Vertenten aanwezig 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter. 

De voorzitter, Lieve dankt de leden voor hun aanwezigheid en het vertrouwen die 

in haar wordt gesteld. 

2. Goedkeuring verslag van 05/09/2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.   Financiële situatie op 30/09/2019 

Financieel verslag en begroting (raming) zal de eerstvolgende vergadering 

gebracht worden. 

Lieve geeft een overzicht van de financiële verrichtingen/stand van zaken op 

30/09/2019 

4. Wat voorbij is: 

- Breinamiddag  op 05.09.2019:. Het is succesrijk en het aantal deelnemers blijft 

groeien. De breinamiddagen zijn ten voordele van het goede doel “Kledingpunt” 

(Ghijs Godderis): het is ten gunste van kansarme kinderen. Ghijs werkt op een 

discrete manier samen met scholen en het sociaal huis. 

Er worden ook kledingpakketten samengesteld.  De breinamiddagen gaan door 

telkens op de eerste donderdag van de maand.  

- wandelingen van 12.09 en 07.10.2019: 

De wandelingen kennen een terugval. 10 en 15 mensen namen respectievelijk 

deel. Aan wat ligt de terugval? Oplossingen: Wandelpas (een geschenkje bij 5 x 

wandelen)invoeren? Philippe Flement, sportdeskundige, kan gevraagd worden om 

een wandeling te organiseren en een demonstratie te geven bij de senioren-



fitnesstoestellen. In 2020 worden er 2 korte wandelingen voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking opgemaakt door de werkgroep. 

- Kampioenschapskaartingen en de prijsuitreiking Kampioenen: Er is een 

vermindering van 10 naar 7 tafels…  Vallen er mensen uit door beperkte 

mobiliteit, leeftijd? De lijst van deelnemers wordt gecheckt. Afspraken worden 

gemaakt betreffende de prijsuiteiking. 

- Opendeurdag 24/09/2019  met volksspelen. De opkomst was minder dan vorige 

jaren. Was er te weinig promotie? De digitale communicatieborden moeten in 

ieder geval gebruikt worden. 

- Seniorenquiz 16/10/19 - G.O. Racing org. De Lork : was ok! 

Freddy zal een flyer maken met het jaarprogramma van de Seniorenraad. Dit zal 

verdeeld worden op het kerstfeestje. De flyers zullen ter beschikking zijn van alle 

seniorenverenigingen. 

5. Bezoeken 80-jarigen: gestart in maart 2018. Dit was een onderdeel van “Thuis in 

Gavere”. Lut Bousard doet ook mee.  De seniorenraad is nog op zoek naar 

vrijwilligers. Het hoeven niet altijd senioren te zijn die deze bezoeken uitvoeren. 

Laure Devreeze (gewezen bibliothecaris)  en Natacha van het WZC Mariahuis zijn  

ook kandidaat. 

Mogelijk aanvulling op deze bezoeken: het lijkt heel zinvol om tachtigers waarbij 

de partner overleden is (na een periode van drie maanden) een bezoekje/ een 

babbel aan te bieden. 

6.. Advies Strategische Nota meerjarenplan 2020-2025: 

Na de toelichting van de bevoegde schepen wordt het voorliggende document  

positief geadviseerd en aangevuld met volgende opmerkingen: 

 Algemeen: 

Het woord “senioren” of “ouderen”  komt nergens voor in de nota. Het voorstel is 

om dit op te nemen in de algemene inleiding of in de visie. Dit kan in een 

definiëring wie de inwoners van Gavere zijn. Zo “Senioren” als specifieke 

doelgroep naast andere benoemen. 

Actieplan128:    

Actie toevoegen:  

Het creëren van veilige fiets- en voetpaden gebruiksvriendelijke voor iedere 

gebruiker, in het bijzonder voor mensen met een mobiliteitsbeperking (rolstoelen 

en rollators) in de buurt van serviceflats en woon- en zorgcentra. 

Actie 261: aanvullen met:  

Bijzondere aandacht zal er zijn voor het maken van gebruiksvriendelijke 

verbindingen tussen de diverse seniorenvoorzieningen en de handelszaken op de 

Markt. 

Op de Markt wordt ter bevordering van de sociale cohesie een plek gecreëerd 

waar ontmoeting centraal staat, dit kan eventueel met zitbanken of alternatieven.  

De Nieuwstraat kan ingericht worden als een fietsstraat zodat er een aangename 

verbinding ontstaat tussen de bibliotheek, de Lork en de Markt. 



Actieplan 131: 

Actie 270: aanvullen met: 

Er zal aandacht gaan naar mindermobiele gebruikers niet alleen betreffende de 

fietspaden maar ook betreffende de wandelpaden. De verkeersborden, indien op 

voetpaden gelokaliseerd, worden nagekeken of ze niet hinderlijk zijn voor 

mindermobiele weggebruikers.    

Actie 272: aanvullen met: 

Aan het mobipunt wordt informatie geplaatst betreffende de bereikbaarheid van 

het station voor zwakke weggebruikers.  

Er wordt onderzocht of de mindermobiele centrales (cfr. MOBAR Gent) een 

oplossing kunnen bieden voor de verplaatsing tussen het mobipunt en het station. 

Actieplan 134: aanvullen met: 

Oog hebben voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van openbare 

gebouwen en de voetpaden daar naar toe.  

Actieplan 138:  

Actie 352:  Mantelzorgers.  

De ondersteuning voor de mantelzorgers herbekijken op hun efficiëntie. Zorgen 

voor activiteiten die de erkentelijkheid vergroten. Een informatieplatform bieden 

waar mantelzorgers terecht kunnen en ervaringen uitwisselen. 

Actieplan 140:  

Actie opnemen ivm het inzetten van mensen, middelen en activiteiten om de 

vereenzaming tegen te gaan (detectie en ondersteuning). 

Actieplan 145: 

Actie 313:  

- activiteiten voor senioren.    

Actieplan 151: 

Actie 335: Digitale dienstverlening. 

Aanvullen met alle trefpunten en gemeentelijke openbare gebouwen voorzien van 

gratis WIFI. Voor het Trefpunt ’t Eiland lijkt ook het plaatsen van een pc 

noodzakelijk zodat de senioren (al dan niet onder begeleiding) de sociale kaart 

digitaal kunnen raadplegen.  

  

De bovenstaande aanvullingen worden teruggekoppeld naar de leden van de algemene 

vergadering. Eventuele opmerkingen meten voor 24/10 aan Alex bezorgd worden. 

 

7. Vastleggen concrete afspraken ivm Seniorenweek 

Maandag 18/11: koffietafel en gebak  + spelmoment Belle Vue 



Dinsdag 19/11: Voordracht over darmkanker.  

Woe 20/11: In het WZC:  ontbijt 8 euro incl cava – bingo spel 

Do 21/11: dansnamiddag met Roland Gronier in  ’t Eiland 

Vrij: 22/11 : 10.30u gratis Aperitief in De Lork  

  12 uur: Varkenswangetjes van ’t Fermetje in ’t Eiland 

Aanvullend: korte erfgoedrondwandeling in Gavere 

Mobiel Infopunt Thuis in Gavere zal op vrijdag aanwezig zijn. 

8. Varia:  

- Mobiel infopunt: deze namiddag in het WZC 

9. Datum volgende vergadering: 

Donderdag 23/01  om 9.30u in ‘t Eiland 

 

voorzitter         secretaris                                                                            

 

Lieve Steurbaut        Alex Vertenten                                                                         


