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Gemeente Zedelgem
Ouderenadviesraad
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 22 juni 2016
Om 13 uur – Dienstencentrum De Braambeier
AANWEZIG:
Stemgerechtigde leden:
Crevits Edgard (OKRA Zedelgem dorp), Vyncke Fernande (OKRA Veldegem), De Coster Rita (S-plus Veldegem),
Gevaert Cecile (NEOS Zedelgem), Hanon Anny (S-plus Zedelgem), Tallir Joris (OKRA Loppem), Eddy De
Wispelaere (vervanger Johan Matthys GOSA), Yvonna Maertens (Neos Veldegem), Joël Maertens (OKRA
Aartrijke), Roose Godfried (NEOS Aartrijke), Devlieghere August (OKRA De Leeuw)
Waarnemende leden
Baesens Noël (Schepen Ouderenbeleid), Devriendt Ann (Voorzitter OCMW-waarnemend lid), Sylvia Vandaele
(Dst Centr), Allaert Mady (secretaris),
VERONTSCHULDIGD:,
Stemgerechtigde leden: Matthys Johan (GOSA), Winne Albert (50 Actief Zedelgem),
Waarnemende leden: De Preter Kathleen (directrice Maartenshove)

Agenda:

1.

1. Welkom;
2. Goedkeuring verslag van 13 april 2016;
3. Organisatie infosessies digitale week 2016 - beslissing;
4. Studiedag OAR – beslissing datum en bezoeken;
5. Advies i.v.m. het aanvraagformulier zalen;
6. Klaverveld;
7. Verslag vertegenwoordigers in :
a) WOAS
b) BIB en gemeenschapscentrum
c) Werkgroep verkeer
d) ARAV
e) Centrumraad
f) Dienstencentrum
8. Varia en rondvraag;

Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom

2.

Goedkeuring van het verslag van 13 april 2016.
Onder punt 5 in de varia is er vraag van om een derde petanquebaan bij te leggen aan de Braambeier,
graag een rechtzetting: het is wel een vierde petanquebaan.
Sylvia (DST Centr.) voegt er aan toe dat er een petanquebaan zal aangelegd worden aan de serviceflats.
Het verslag wordt goedgekeurd
Het verslag zal overgemaakt worden aan ICT om op de website te plaatsen

3.

Organisatie infosessies digitale week 2016 - beslissing
Rekening houdend met de binnengekomen formulieren i.v.m. keuze mogelijkheden van onderwerp,
beschikbaarheid van de zaal en de lesgever is het volgende beslist:
-

maandag 10 oktober
dinsdag 11 oktober
donderdag 14 oktober
dinsdag 18 oktober

overstappen en werken met Windows 10
orde op uw pc: mappen en bestanden
googel foto’s op pc en/of tablet
kopen en verkopen via internet

grote zaal
boven rood en blauw
boven rood en blauw
grote zaal
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-

alle infosessies gaan door in de Braambeier, Jonkhove is niet vrij op de voorgestelde dagen
telkens vanaf 14u tot 16u30
er is terug een kopje koffie voorzien in de pauze door de Braambeier en een koekje door de
gemeente
de zaal zal klaargezet worden en opgeruimd door de OAR, de afwas is voor de Braambeier
er zal terug gewerkt worden met inschrijvingen
de flyer zal in info Zedelgem komen, in b-magazine, op de website van Zedelgem en verdeeld
worden door de ouderenverenigingen aan hun leden in september

-

4.

Studiedag OAR – voorstellen en beslissing
-

5.

Advies i.v.m. Aanvraag verhuur zalen – bespreking
-

6.

datum: 28 september in de namiddag
programma :
13u00
afspraak op de markt te Veldegem
13u 30– 15u30 bezoek oesterbank Oostende
15u45 – 16u15 koffie en pannenkoeken – vliegclub Oostende
16u30 – 18u30 Green man: wandeling met gids en degustatie
19u
afsluiten met etentje in “De Krakke te Veldegem”

voorzitter Edgard kreeg een antwoord terug op het ingediende advies i.v.m. aanvraag verhuur
zalen
antwoord van de gemeente:
 we zijn ons bewust van de problemen
 dit formulier is ons eerste ontwerpformulier en er moet zeker aan gewerkt worden
 er zal rekening gehouden worden bij de aanpassingen met de voorstellen van de
verenigingen
 nu zijn we in een fase van digitalisering van de loketten
 op basis daarvan is de dienst vrije tijd bezig met het herwerken van het
evenementenformulier zodat het praktisch in gebruik zal zijn
 er zal gestreefd worden naar uniformiteit zodat het formulier kan gebruikt worden door
alle verenigingen maar ook voor alle evenementen
 wat de huur van de zaal betreft voor een vergadering, is het niet nodig om het volledig
formulier af te drukken en in te vullen: een sterretje op de eerste pagina verwijst je door
naar de laatste om daar je handtekening te bevestigen
we wachten af

WZC Klaverveld – stand van zaken
-

momenteel zit het WZC Klaverveld nog niet helemaal vol, op 30 juni komen de laatste bewoners
toe, dan zullen er in totaal 135 bewoners zijn
- het kortverblijf biedt plaats voor 10 personen zit continu vol
- er komen iedere dag nog nieuwe personeelsleden bij
- op 18 juli gaat de dagverzorging open met een capaciteit van 15 plaatsen
- het kortverblijf voor 10 personen zit continu vol
- de bijhorende assistentiewoningen Klaverhof hebben 48 woongelegenheden waarvan 28 al
bewoond zijn
Vragen en opmerkingen vanuit de OAR
- bepaalde bewoners zitten bij de verhuis niet meer in dezelfde groep, waardoor ze elkaar maar
weinig meer zien
 er is bevraging geweest naar de bewoners toe in Loppem indien ze voorkeur hadden
voor een kamer
 er is wel rekening gehouden met hun profiel
 personen met hetzelfde profiel zitten zoveel mogelijk te samen
 de lenteroos is een zware afdeling
- het is zeer duur
wat gebeurt er indien de bewoners het door omstandigheden niet meer kunnen betalen nu het
geen OCMW rusthuis meer is
 bij het binnenkomen is een borgstelling gevraagd
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 de opleg wordt verhaald op de kinderen (vooraf zijn gesprekken met de kinderen)
 iedere bewoner krijgt zakgeld
- aansluitend hierop kunnen we wel vaststellen dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn
 een tip naar volgend jaar voor een infosessie:
“Mijn mama en papa moeten naar het rusthuis en NU????”
- wat is de functie nu van Kathleen en komt ze nog naar onze ouderenadviesraad
 Kathleen is nu zorgcoördinator
 vanuit de OAR zal een brief verstuurd worden naar het Klaverveld met de vraag indien er
nog een afgevaardigde naar onze OAR wil komen
- er is een opmerking gekomen van de vrijwilligers als ze nu op uitstap gaan met de bewoners dat
ze geen drankje meer krijgen
 verenigingen van onze OAR organiseren jaarlijks een activiteit om het vrijwilligerswerk te
steunen en zijn niet gelukkig te horen dat er nu geen budget meer is voor een drankje
 er is wel budget voor animatie, alles is nog nieuw en een volgende keer zal zeker terug
een drankje aangeboden worden
Infosessie ondergronds parkeren
- Sylvia (DC de Braambeier) stelt voor om een infosessie te organiseren om in de Braambeier te
leren de ondergrondse parking te gebruiken
- datum : dinsdag 27 september om 14u
- Herman Vanhaelemeesch wil dit geven aan de prijs van 45 euro voor een namiddag
- Sylvia vraag hiervoor de medewerking van de OAR om de flyer aan hun leden te verdelen
- de flyer zullen gemaakt worden door de Braambeier
- er zou gewerkt worden met inschrijvingen
- de ondergrondse parking is gemaakt voor senioren, maar er is schrik omdat ze niet weten hoe
die er uit ziet en veel ondergrondse parkings zijn niet praktisch om er in te rijden
- met deze infosessie willen we hen leren kennis maken met de ondergrondse parking en ze
mogen er zelf ook een in rijden met begeleiding
7. Verslag uit de commissies
a) WOAS (Rita De Coster)
Verslag vergadering van 13 juni 2016 (nog geen verslag van ontvangen)
- WOAS
Er is nieuws uit de stuurgroep: WOAS zal met één jaar verlengd worden.
Daarvoor zijn heel veel problemen opgelost.
- Vragenlijst
Rita vraagt als wij ook de vragenlijst ontvangen hebben die verstuurd is naar alle voorzitters.
Voorzitter Egard heeft die inderdaad ontvangen en is van plan om dit samen met Mady en Joël
in te vullen, het gaat meestal over de werking van de OAR het voorbije jaar.
b) Beheersorgaan bibliotheek en gemeenschapscentrum (Annie Hanon)
Er waren twee vergaderingen van het beheersorgaan
Verslag eerste vergadering van 13 april 2016
1. GEMEENSCHAPSCENTRUM
 Impact verhuur lokalen gemeenschapscentrum aan private gebruikers
- een behoorlijk aandeel van zaalverhuur gebeurt doorprivate huurders, wat een
aanzienlijke invloed heeft op de werking van de cultuurdienst
- dit werd voorgelegd aan het college en deze stelt als oplossing voor om de verhuur aan
particulieren te beperken tot 2 locaties, nl het jeugdcentrum in Zedelgem en GC GlaZ
- de cultuurdienst heeft informatie verzameld op basis van de gegevens in het
zaalverhuurprogramma en ook navraag gedaan bij de andere Gintergemeenten
- in 2015 is het private verhuur 14,6% van de inkomsten, dus matig inkomstenverlies als we
private verhuur zouden weren
- analyse private verhuren Jonkhove (februari – augustus 2016) 18 private feesten (waarvan
11 babyborrels), van die 18 private feesten, zijn er 11 door mensen van buiten Zedelgem
- het is vooral bij private huurders, en zeker bij mensen die geen voeling hebben met de
gemeente, dat er veel problemen/misverstanden zijn
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Een oplossing voor Zedelgem is niet gemakkelijk, de meningen zijn verdeeld:
- we moeten leren los komen van het idee van de deelgemeenten, niet in elke
deelgemeente moet alles aanwezig zijn
- anderzijds is het voor sommigen wel belangrijk dat iedereen infrastructuur dicht bij huis
heeft
- men stelt voor om Jeugdcentrum, GlaZ, Jonkhove en De Bosserij ter beschikking te stellen
voor privaat gebruik
- de vraag is ook gesteld indien het de taak is van de gemeente om in gebouwen te voorzien
voor private verhuur, de gemeente mag niet als concurrent beschouwd worden
- men is voorstander om private verhuur toe te staan voor iedereen, maar om aan mensen
van buiten Zedelgem een forse meerprijs te vragen, die in de lijn ligt van wat er op de
private markt gevraagd wordt
Deze voorstellen zullen overgemaakt worden aan het college
 Dossier afwijking geluidsnormen in Jonkhove
- er is afgesproken met de dienst milieu en het college om metingen uit te voeren om te
achterhalen hoe groot de overlast buiten het gebouw is bij bepaalde evenementen
- aan de hand daarvan kunnen we dan inschatten wat we wel en niet kunnen toelaten,
zonder overlast voor de buren
- voorlopig mogen enkel Zedelgemse verenigingen activiteiten organiseren in Jonkhove,
waarbij afgeweken wordt van de geluidsnorm, mits te voldoen aan de wettelijke
voorwaarden
 Softwareprogramma zaalverhuur (Ultimo)
- de lovende reacties op Ultimo, blijken voorbarig te zijn
- na een half jaar gebruik blijken er steeds grotere problemen op te duiken: facturatie,
werkplanning lopen niet goed en problemen waar het risico op dubbele boekingen groot is
 Cultuurseizoen 2016-2017
- de programmering voor het volgende cultuurseizoen is volledig afgewerkt
- voor Vlaanderen feest staat Jan Leyers op de affiche, het concert gaat binnen door dit jaar
wordt er wel een toegangsprijs gevraagd om te vermijden dat mensen tickets reserveren
en dan uiteindelijk toch niet komen, het is 5 euro met inbegrip van een drankje
2. BIB
 Werkingsverslag 2015
- samenwerking met scholen: aantal bibliotheekinstructies zou hoger moeten
- in 2015 werd een nieuw project opgestart, gefinancierd en gecoördineerd door de
provincie West-Vlaanderen: digicoach. Hierbij komt een expert op afroep ter plaatse in de
bib om bibmedewerkers bij te scholen. Dit project wordt ook dit jaar nog verdergezet. Het
project wordt uitgewerkt binnen de Ginterbibliotheken
- 30 jaar bib: de extra activiteiten werden erg gesmaakt door het publiek, we hebben ook
verschillende doelgroepen kunnen bereiken
- boekendienst aan huis: er is een nieuwe impuls nodig, want er hebben zich nog steeds
geen gebruikers aangemeld
 Planning zomer : sluiting uitleenposten
- Aartrijke: 27/07 – 06/08
- Loppem: 03/08 – 13/08
- Veldegem: 13/08 – 24/08
 Wat na Winob
- er is veel onduidelijkheid wat wel of wat niet zal overgenomen worden op Vlaams niveau,
of wat zal overgedragen worden naar het lokale niveau
- wellicht zullen ook projecten worden stopgezet
 Afwerking BIB Aartrijke
- stripbakken, kussentjes en kindertafeltjes zijn geleverd en geplaatst
3. VARIA
 Test formulier digitale afwerking
- de cultuurdienst wil binnenkort starten met een oline versie van het
evenementenformulier
4
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-

de versie Planidoo is een optie, maar ook google forms biedt mogelijkheden
wie wil mee testen, mag contact opnemen met Pieternel

Verslag tweede vergadering van 30 mei 2016
1. BIB
 Uitlenen daisyspeler en daisyboeken
- de bib heeft twee daisyspelers ter beschikking en een wisselcollectie dasyboeken
- Daisy is een speciaal formaat voor luisterboeken, zowel beschikbaar op cd-rom als via te
installeren software op pc
- je kan bladeren, volume en toonhoogte regelen,…
- deze zijn beschikbaar voor slechtzienden of mensen met een beperking
- één van de toestellen blijft altijd in de bib, een ander kan uitgeleend worden
- er is een aanbod voor volwassenen als voor kinderen, fictie en non fictie
 Pensionering
- Carine Galle, verantwoordelijke voor uitleenpost Loppem gaat op pensioen
- zonder vervanging kunnen we de huidige werking niet voortzetten
- een goed aanspreekpunt is zeker belangrijk
2. GEMEENSCHAPSCENTRUM
 Beslissing i.v.m. zaalverhuur aan private huurder
- na de vorige vergadering zijn er meerdere overlegmomenten geweest met andere diensten
die ook verantwoordelijk zijn voor zaalverhuur en met het college.
- door het college is nu een beslissing genomen, het reglement zal gewijzigd worden en ter
goedkeuring naar de gemeenteraad gaan.
- dit zijn de voorgestelde wijzigingen:
 geen verhuur meer aan niet-inwoners van de gemeente
 tarief voor privaat gebruik blijft gelijk, maar er zal wel een kostprijs aangerekend
worden voor poetsen dat verplicht gebeurt door een externe poetsfirma. Die firma zal
aangesteld worden door de gemeente
 er wordt enkel nog verhuur toegestaan aan private huurders in GlaZ, jeugdcentrum,
Jonkhove en de polyvalente zaal in De Bosserij
 verjaardagsfeestjes worden in het jeugdcentrum georganiseerd
 communies, babyborrels,… kunnen in de andere drie zalen
 indien misbruik vastgesteld wordt, zullen er sancties volgen (vb. Zedelgemnaar huurt
om dan door te verhuren aan iemand buiten Zedelgem)
- aanvullend heeft het college beslist dat er per locatie een zaalwachter mag ingezet
worden, dit is iemand die tegen vrijwilligersvergoeding eerstelijnsaanspreekpunt is
 Fuifreglement
- in het krantje Rondom zou een artikel over een gemeenschappelijk fuifreglement voor
Beernem-Oostkamp-Zedelgem verschenen zijn
- dit reglement dekt niet echt de lading, het gaat vooral over de omgang met geluidsnormen
en veiligheidsproblematiek
- strikt genomen is dit materie voor de milieudienst, de veiligheidsdiensten en jeugddienst
 Programma Ultimo
- na overleg tussen ICT en Ultimo is beslist dat een aantal zaken prioritair zouden aangepakt
worden
 opsplitsing facturen (bv. per dienst)
 meer zelf kunnen aanpassen in de software (timing: tegen eind van dit jaar)
 online toepassing voor publiek: er wordt een bestek opgemaakt, maar enkel op
voorwaarde dat alle openstaande problemen worden opgelost
 Dossier nieuw GC Zedelgem
- er kwam ter sprake dat er zeker werk moet gemaakt worden van een dossier voor het
nieuwe gemeenschapscentrum Zedelgem
- het college wil de piste kerk Sint-Elooi niet a priori verlaten
- mocht de kerk van Sint-Elooi gebruikt worden voor cultuur wil dit niet zeggen dat er geen
investeringen zullen gebeuren in de Groene Meersen
Pro
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 geen tijdelijke sluiting van het huidige gemeenschapscentrum nodig
 prestigeproject waar we als gemeente zullen kunnen mee uitpakken
 zou wat leven kunnen brengen in de wijk De Leeuw
 wellicht een meerwaarde voor de 3 scholen die daar gevestigd zijn
 kan op termijn misschien het parochiale centrum vervangen
 centraal gelegen, voldoende parking
Contra
 geen contact meer met andere vrijetijdsdiensten, samenwerking wordt dan moeilijk
 cultuurdienst op een ‘eiland’: veel extra kosten, zoals extra balie bemannen,
bureaumateriaal
 wat met foyer? Vind je iemand die daar een foyer wil uitbaten? Dit blijkt in de
omliggende gemeenten steeds moeilijker te worden
 investeren in de Groene Meersen blijft nodig: extra kosten
 foyer nodig, artiestenfoyer nodig: hierdoor zal een uitbreiding nodig zijn

3. VARIA
 Abonnement kunstuitleen Het Anker
- er zal een bedrijfsabonnement genomen worden op de kunstuitleen van Het Anker en 6
kunstwerkjes opgehangen worden in Jonkhove
- is meteen ook een vorm van reclame
 Vervanging internetpc’s in de hoofdbib
- de multiseat moet dringend vervangen worden
- er zijn heel wat onvoorziene kosten en het loont niet meer de moeite om die te maken
- de pc’s zelf zijn te oud
- na overweging, en rekening houdend met een beperkt budget, is beslist om Chrome Boxen
aan te kopen
- dit zijn kleine computers, zonder harde schijf, je kan er gewoon mee surfen, starten vlug op
- één nadeel: je kan er geen software op installeren
- indien er teveel klachten komen zou er volgend jaar een gewone pc extra gekocht worden
 Planido
- dit is een handige tool voor het opmaken van een planning
- de gemeente zou dit graag willen gebruiken voor het evenementenloket
- dit is gemakkelijk voor verenigingen met weinig ervaring
- het zou misschien goed zijn om het aan te kopen met andere gemeenten
- de aankoopprijs wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners, dus wellicht valt
hier niet veel op af te dingen

c) Verkeerscommissie (Joël Maertens)
Verslag vergadering van 20 juni
Problemen inzake verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
 Trajectcontrole Noordstraat
- De trajectcontrole staat er, maar werkt niet
 Baan Aartrijke - Torhout
- De plannen zijn getekend
 Kruispunt Remi Claeysstraat/Torhoutsesteenweg
- zal aangepakt worden
 Kruispunt Ichtegemsetraat/3 zwaluwen
- zal heringericht worden
 Zebrapad in de Eernegemsestraat ter hoogte van nr. 24
- is uitgevoerd
Problemen inzake parkeeraangelegenheden
 Parkeren aan school te Veldegem
- stuk parkeerverbod aan de school
- vóór school enkel een stuk voor laden en lossen
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 Schoolstraat Aartrijke
- werk maken aan Schoolstraat voor uitlijnen
Varia
 Doven OV
- in het kader van het burgemeestersconvenant wil het gemeentebestuur de openbare
verlichting doven gedurende de nacht
- dit moet gebeuren in samenspraak met de buurgemeenten en de andere gemeenten van
het convenant
- volgende principes moeten in acht genomen worden bij het doven:
 voorstel van uren: van 23u30 tot 4u30 of van 24u tot 5u
 niet doven op kerstavond, Kerstdag, oudejaarsavond en Nieuwjaar
 niet doven op gewestwegen waar de verlichting nog in handen is van het vlaams
gewest
 niet doven ter hoogte van de ronde punten
 niet doven ter hoogte van de nieuwe tractorsluizen
 herkenningspunten voorzien waar lichten blijven branden
- besparing van: 100.000 à 150.000 euro per jaar, maar er zijn wel aanpassingswerken nodig
van 50.000 euro

d) ARAV (Albert Winne was verontschuldigd)
In naam van de ARAV willen we de leden van de OAR bedanken die komen helpen zijn op de
wandeltocht van de ARAV op te Veldegem
e) Centrumraad en dienstencentrum (Sylvia Vandaele)
 Computerlessen
- we zijn aan te kijken om ook computerlessen te laten doorgaan in Aartrijke
- niet werken met vaste computers maar wel met tabletten of laptops
- hun eigen laptop laten meebrengen is ook een optie
 Jonkhove
- eventueel een formule van dansnamiddagen organiseren, dat is nu ‘in’
- we moeten het dienstencentrum nog meer naar buiten laten komen
- wat er allemaal te doen is
- er is ondersteuning, maar het is niet goed geweten
8. Varia en rondvraag
 Vraag van Rita De Coster: is het mogelijk om onze adviesraad eens in de kijk te plaatsen in de info,
wat onze werking is?
Antwoord van schepen Baesens
- ze zijn daarmee begonnen met de adviesraden in kijker te plaatsen, maar zijn daar inderdaad
plots mee gestopt.
- De schepen vraagt aan ICT wat de reden is en als er nog een vervolg zal komen voor de andere
adviesraden.
 Yvonne Maertens wil graag iets meedelen
Vorige vergadering had Yvonne een ongeval met haar auto toen ze naar de raad kwam.
Ze heeft dan gebeld naar de Braambeier om dit te laten weten en ook om te vragen als ze ons
gingen verwittigen en dat hebben ze niet gedaan
 Vraag van Joris Tallir i.v.m. de obstakels op voetpaden
Steeds vaker nemen handelaars de voetpaden en zelfs al parkeerstroken in voor terrassen, borden,
enz..
Antwoord van schepen Baesens
- het reglement over de terrassen is al in de gemeenteraad gekomen en ook goedgekeurd
- nu is het de taak van de dienst om alle handelaars aan te schrijven en hen het reglement te
bezorgen
7
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- ze moeten eerst de kans krijgen om zich in orde te stellen, pas daarna kan opgetreden worden
- het reglement gaat pas in op 1 januari 2017
 Schepen Baesens vraagt medewerking voor de verkoop tijden het plantjesweekend voor Kom Op
Tegen Kanker
- het is elk jaar moeilijk om medewerkers te vinden om plantjes te verkopen
- Joël Maertens vraagt om hem briefjes te bezorgen, die hij zal verdelen in OKRA Aartrijke om
plantjes te verkopen
- Yvonne wil de vrijdagnamiddag helpen verkopen

De voorzitter bedankt iedereen die aanwezig was op de vergadering
Voor verslag: Mady Allaert
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