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Gemeente Zedelgem
Ouderenadviesraad
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 oktober 2016
Om 13.30 uur – Dienstencentrum De Braambeier
AANWEZIG:
Stemgerechtigde leden:
Crevits Edgard (OKRA Zedelgem dorp), Joël Maertens (OKRA Aartrijke), 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),
Roose Godfried (NEOS Aartrijke), Devlieghere August (OKRA De Leeuw)
Waarnemende leden
Baesens Noël (Schepen Ouderenbeleid), Allaert Mady (secretaris)
VERONTSCHULDIGD:,
Stemgerechtigde leden: Matthys Johan (GOSA), Winne Albert (50 Actief Zedelgem),
Waarnemende leden: Devriendt Ann (Voorzitter OCMW), Kurt Ryheul (Algemeen directeur Klaverveld) ),
Sylvia Vandaele (Dst Centr)

Agenda:

1.

1. Welkom;
2. Goedkeuring verslag van 21 september 2016;
3. WZC Klaverveld;
4. Evaluatie infosessies digitale week 2016;
5. Evaluatie studiedag OAR;
6. Seniorenfeest – laatste afspraken;
7. Verjaardagskaartjes 70-jarigen;
8. Voetgangerscirkel – aanduiding vertegenwoordiging vanuit de OAR;
9. Verslag vertegenwoordigers in :
a) WOAS
b) BIB en gemeenschapscentrum
c) Werkgroep verkeer
d) ARAV
e) Centrumraad
f) Dienstencentrum
10. Varia en rondvraag;

Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2.

Goedkeuring van het verslag van 21 september 2016.
Vraag van OKRA Loppem
- In naam van het bestuur van OKRA Loppem vraagt Joris Tallir als het mogelijk is om volgende jaar de
cursussen informatie te organiseren op een ander tijdstip van het jaar dan in oktober, dit is een hele
drukke periode van het jaar en er kunnen maar weinig van onze leden aanwezig zijn.
- Een paar jaar geleden was de digitale week in het voorjaar nu is die gewijzigd en gaat het door in het
najaar
- We hebben geen voordeel om deel te nemen aan de digitale week
- In de vergadering van december bespreken we het programma voor 2017 en zullen we beslissen
wanneer we de infosessies geven.
Het verslag wordt goedgekeurd
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Het verslag zal overgemaakt worden aan ICT om op de website te plaatsen
3.

WZC Klaverveld
Er was niemand aanwezig van het Klaverveld, waardoor de vragen niet konden behandeld worden.
Er zal een mail verstuurd worden met de vraag omdat er de volgende vergadering iemand zou aanwezig
zijn en ook om een vervanger aan te duiden.

4.

Evaluatie Infosessies digitale week en ondergronds parkeren
 digitale week
- opkomst
10 oktober : met 85 aanwezig
11 oktober : met 67 aanwezig
14 oktober : met 63 aanwezig
18 oktober : met 65 aanwezig
- lessen
- de lessen zijn zeer goed gegeven, zeker op niveau voor senioren
- alles is vlot verlopen
- er was weinig volk om op te ruimen, naar de toekomst toe kunnen we misschien afspreken
dat er iedere keer twee personen zouden aanwezig zijn en niet altijd dezelfde
- samenwerking Braambeier
- de eerste dag was de draadloze micro zoek,en de andere micro werkte niet
- Dit werd opgelost door een deelneemster tijdens de pauze.
- er was op dinsdag ook nog een activiteit van de braambeier zelf, ook voor hetzelfde
publiek
- naar volgende jaar toe toch wel beter afspreken en de activiteiten wat op elkaar
afstemmen
- het zou leuk zijn dat er een bordje staat waar de activiteit doorgaat, nu waren er mensen
die in de verkeerde activiteit terecht gekomen waren
 ondergronds parkeren
- opkomst: 6 deelnemers (5 vrouwen en één man)
- de lesgever was zeer goed
- iedereen was wel tevreden over de les
- het advies is gevraagd geweest in de OAR en dit was niet echt positief, maar de braambeier
wilde het toch organiseren omdat er zo weinig gebruik maken van de mooie ondergrondse
parking
- er was niemand van de braambeier aanwezig om de lesgever te verwelkomen
- de voorzitter van de OAR was aanwezig en heeft dan maar die taak op zich genomen
- bij navraag van de voorzitter is dit niet de gewoonte indien er activiteiten van de braambeier
doorgaan dat er iemand aanwezig is om de lesgever en de aanwezigen te verwelkomen, ze
laten dit over aan de lesgever zelf.

5.

Evaluatie studiedag OAR
-

6.

zeer goed
zeer interessant
was echt zeer leerrijk
zeer goede activiteiten om zelf eens te bezoeken met de eigen vereniging
zeer mooie namiddag geweest
we stonden ook mooi in de krant, bedankt daarvoor aan Eddy Dewispelaere

Seniorenfeest 2016 – laatste afspraken
Datum : woensdag 23 november
- er is maar één bus meer voor de vier deelgemeenten
- Godfried zal de bus begeleiden, dankjewel Godfried
- woensdag 23 november om 13u30 zetten we de zaal klaar
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-

Opmerking naar OKRA Loppem:
 vanuit OKRA Loppem kan er op 23 november niemand komen helpen, ook op 24 november
voor het schenken van de koffie kan er niemand aanwezig zijn
 zowel op 23 november als 24 november oganiseert OKRA Loppem zelf activiteiten, terwijl ze al
van méér dan één jaar op voorhand de datum van het seniorenfeest weten
 vraag voor OKRA Loppem: is het mogelijk om daar volgend jaar toch rekening mee te houden
en geen activiteiten zelf te organiseren op het seniorenfeest
 vele leden van OKRA moeten een keuze maken en vinden dit niet leuk
 als gemeente organiseren wij altijd het seniorenfeest voor groot-Zedelgem in de week van de
senioren en we willen dat ook zo houden

Seniorenfeest 2017 : donderdag 23 november

7.

Verjaardagskaartjes voor de 70-jarigen
-

8.

vanuit de OAR zijn er vragen rond deze kaartjes
daar er niemand aanwezig was, nemen we dit punt terug mee naar de volgende vergadering

Voetgangerscirkel – aanduiding vertegenwoordiging vanuit de OAR
We kregen een mail van Anja Bardyn, directeur sociale zaken, ocmw Zedelgem met de vraag om iemand
vanuit onze adviesraad te vertegenwoordigen bij de realisatie van een voetgangerscirkel in Zedelgem.
Dit is een nieuw project van het OCMW
Voorstelling van het project
- dit is een realisatie in het kader van het Woonzorgproject “Zorg Vrij Wonen”
- een woonzorgzone is een gebied waarin wonen en zorg op elkaar zijn afgestemd
- het is de bedoeling om langer zelfstandig te blijven wonen in hun omgeving
- voetgangerscirkels zijn wandellussen die allerhande voorzieningen zoals winkels, dokters,
gemeentehuis….met elkaar verbinden
- het is de bedoeling dat er in elke dorpskers zo’n voetgangerscirkel zou komen, maar we beginnen
met de realisatie in Zedelgem
Onze voorzitter Edgard stelt voor om de OAR te vertegenwoordigen bij de introductie van de
voetgangerscirkel.
Er zal een mail verstuurd worden naar Anja Bardyn.

9. Terugkoppeling vanuit de commissies en de andere adviesraden
a) WOAS (terugkoppeling door Rita De Coster)
Verslag regionale kernvergadering van 19 september 2016
- Nieuws uit de stuurgroep van 30 augustus 2016
 de ondersteuning is verlengd tot 2018
 in de toekomst zullen twee voltijdse ambtenaren van de Vlaamse Ouderenraad de sars
gaan ondersteunen
- Vragenlijst barometer 2015
 de Vlaamse Ouderenraad wil weten wat ons zo allemaal bezighoudt.
 de vragenlijst voor Zedelgem is al ingediend
- AV vergadering op 14 november
 de visietekst van de Vlaamse Ouderenraad zal kort besproken worden
 er zullen ook bepaalde stellingen aangekaart worden met interactie van het publiek
 dit is de laatste samenkomst van het jaar
b) Beheersorgaan bibliotheek en gemeenschapscentrum (terugkoppeling door Annie Hanon)
Verslag vergadering van 9 oktober 2016
 Gemeenschapscentrum
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Verhuur aan private personen
- de indruk is dat er een pak minder private huurders zijn
- er zijn nog geen problemen geweest
- men toont begrip voor deze nieuwe maatregel
- het doel is dat er minder beslommeringen zouden zijn rond het zaalverhuur
Verhuur manege kasteel Loppem
- dit valt niet onder de gemeentelijke accommodatie
- dit is een private eigendom en wordt aan een veel hogere prijs verhuurd
Werkmapjes Jonkhove
- sinds kort worden aan de huurders in Jonkhove wegwijsmapjes meegegeven
- hierdoor zijn minder vragen, en minder problemen
- minder oproep van de wachtdienst
- vanaf 1 november is de permanentiedienst via één telefoonnummer bereikbaar
Er zal nu werk gemaakt worden om gelijkardige mapjes te maken voor de Groene Meersen en GC
GlaZ en eventueel ook voor de sportzalen.
De voorzitter van het beheersorgaan stelt enkele vragen bij het gebruik van Jonkhove
Dit zijn een paar opvallende minpunten:
- sommige ruimtes zijn te klein of te groot: bv de bergruimte bij het dienstencentrum is veel
te klein
- berging theatertechnieken: wordt niet veel gebruikt, want die moet altijd afgesloten zijn
- er zijn al twee lichtarmaturen beschadigd in de foyer, deze ruimte nodigt blijkbaar uit om
er in te spelen
- de automatische deur voor andersvaliden is al in orde
- de parking is bij heel wat activiteiten veel te klein
- de klas van het JMA grenst aan de foyer, bij recepties is er hinder voor de muzieklessen, de
lessen kunnen buiten de openingsuren van de bib ook daar doorgaan
- de signalisatie buiten kan veel beter, er zal belettering voorzien worden aan de buitenkant
van het gebouw
Bezetting van Jonkove:
- er is een zeer hoge bezettingsgraad
- de ruimte van de bib waar pc’s en kranten staan, wordt dagelijks gebruikt
- de grote zaal wordt het minst gehuurd, de vraag naar kleinere zalen is groter
Geluidsoverlast:
- er zijn al meldingen geweest
- vooral van activiteiten in het jeugdhuis
Openbaar toilet:
- het kan gebruikt worden tussen 8u en 20u
terugkerend probleem met huurders in Jonkhove:
- een traiteur gebruikt intensief Jonkhove op vraag van verenigingen, maar houdt zich niet
aan de afspraken (bv. in verband met het verbod op frituren)
- hij is niet gehuisvest in Zedelgem, waardoor hij met de nieuwe regeling niet meer
persoonlijk kan huren
- hij kan wel gevraagd worden via verenigingen
Parochiesecretariaten
Aartrijke:
- is ondergebracht in het vergaderlokaal bij de bib
- elke woensdagmorgen is dit bemand
- het vergaderzaaltje is hierdoor wel minder beschikbaar
Loppem:
- sinds 2016 gebruikt het secretariaat het voormalig bureau van de wijkagent in het
gemeentehuis van Loppem
 BIB
Tarieven kopies: proefperiode
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-

de installatie van nieuwe internetcomputers in de hoofdbib heeft een aantal ondeboelde
gevolgen
- het is nu niet meer mogelijk om zwart-wit kopies af te drukken
- we overleg stellen we voor om maar één tarief te vragen voor zwart-wit en kleur
Nieuwe vrijwilliger
- er is in de hoofdbib een nieuwe vrijwilliger tewerkgesteld
- het is begeleid werk via Het Anker
- hij doet enkel werk achter de schermen
- hij krijgt een vergoeding van 1 euro per uur
Anrwoord van minister Gatz op het schrijven van de gemeente i.v.m. ophouden SBB
- we kregen een standaard antwoord terug
- er is ondertussen al wat meer nieuws:
het PBS (Provinciaal BibliotheekSysteem) zal per 1 januari toch overgenomen worden door
Cultuurconnect
er zal in de praktijk niet veel veranderen
Upgrade bibiliotheeksysteem
- op 11,12 en 13 november zaler een ugrade in het bibliotheeksysteem uitgevoerd worden
- het publiek zal er niets van merken
- het valt in een weekend waarin een sluiting gepland was
- wel belangrijk: Mijn Bibliotheek (verlengen, reservereh) zal niet mogelijk zijn
Studeren in BIB
- er was verleden zomer veel vraag van studenten om gebruik te maken van de bib om te
studeren
- veel bibliotheken hebben al een speciale ruimte daarvoor voorzien
- Katelijne stel het volgende voor:
 een test te doen als dit bij ons ook werkbaar is
 eventueel buiten de openingsuren, er is toch altijd 1 personeelslid aanwezig tijdens de
kantooruren
 dit is positief geadviseerd voor het beheersorgaan
 toch een kort reglement opstellen om misbruiken te vermijden
 polsen bij andere bibliotheken hoe het werkt
Voorbereiding pensionering verantwoordelijke Loppem
- er zal binnenkort een voorstel naar het college gaan
- de definitieve beslissing over de invulling moet nog gebeuren
 BIB en gemeenschapscentrum
BIB aan huis
- gaat van start
- er is vraag vanuit de serviceflats Klaverveld
Upgrade Wifi in de Groene Meersen
- het huidige netwerk was niet genoeg stabiel en wordt nu vervangen
- hierdoor zal tijdelijk geen WIFI zijn in GC (20/09-26-10) en bib (17/10-26/10)
c) Verkeerscommissie (terugkoppeling van Joël Maertens)
Verslag vergadering van 19 september 2016
 Bushokjes Loppemsestraat
- de bushokjes in de Loppemsestraat staan al terug
 Schrijven van Speedy Snack betreffende het parkeren binnen de blauwe zone in de
Stationsstraat
- het probleem is niet gekend noch opgemerkt
- er is in de omgeving niet onmiddellijk parkeerdruk ervaren die hinderlijk is voor bewoners
en/of handel en/of diensten
- er zijn wel een paar goeddraaiende restaurants in die omgeving
- Snack Speedy moet het meer hebben van de komende en gaande mensen, die kunnen hun
auto niet echt meer voor de deur parkeren waardoor ze klanten verliezen
5
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Agendapunten vergadering 24 oktober 2016
 Vraag naar uitwijkstroken i.f.v. veiliger fietsverkeer langs de Zeedijkweg
 Vraag naar bijkomende aankondiging m.b.t. de wijziging van het snelheidsregime (70 > 50)
 Vraag naar betere zichtbaarheid van paaltjes in de Kon. Albertstraat
 Melding van hoge snelheden in de Steenbrugsestraat: de gemiddelde ovetredingen van 20% zijn
niet overschreden
 Vraag naar tonnagebeperking in Ichtegemsestraat
 Parkeerproblemen
- Kloosterstraat: problemen m.b.t. parkeren/laden en lossen ingevolge nieuwe regeling, er zijn
klachten van bewoners
- ’t Veld/Eernegemsestraat: gevaarlijk uitkomen tengevolge van geparkeerde voertuigen op
berm tussen fietspad en rijweg
d) ARAV (Albert Winne is verontschuldigd)
- de voorzitter bedankt de leden van de OAR voor hun hulp op het schlagerfestival van de
ARAV
- door jullie medewerking hebben we vele bewoners van de voorzieningen een onvergetelijke
namiddag kunnen aanbieden, we krijgen daarvoor ook veel dankbaarheid terug
e) Centrumraad en dienstencentrum (Sylvia Vandaele)
Er was niemand aanwezig
De vragen zullen meegenomen worden naar de volgende vergadering in december
10. Varia en rondvraag
 Stand van zaken nieuw dienstencentrum Loppem door Eddy Dewispelaere
- is voorzien in de oude pastorij aan het rusthuis
- de verenigingen zullen aangesproken worden wat hun wensen en noden zijn voor gebruik
- iedereen zal individueel benaderd worden
- de planning is voorzien voor maart 2017
- groot herenhuis dat zich daar niet echt toe leent, of toch wat werk zal aan zijn
- ze zal verbinding zijn naar de serviceflats
- er zal een cafetaria gemaakt worden
 Godfried Roose (Neos Aartrijke)
- is het mogelijk om in de grote feestzaal (zoals beloofd is bij de voorbereidingen) om een groot
projectiedoek en een vaste beamer te voorzien
 dat zal er waarschijnlijk niet meer komen, om financiële redenen is dit niet haalbaar
er zal wel een klein scherm voorzien worden dat telkens moet opgezet worden
er is bovendien maar weinig vraag naar een beamer en scherm van professionele kwaliteit
er zijn standaard drie beamers ter beschikking in Jonkhove
- wanneer komt de naam op het gebouw
daar wordt aan gewerkt
- bewegwijzering naar de parking in de Baeckelandlaan is wel belangrijk
- parking is veel te klein
3/4 is ingepalmd door bewoners
5 plaatsen worden op die manier ingenomen
men parkeert ook vaak naast de voorziene parkeerplaatsen
het is een openbare parking en daar mag iedereen op staan, ook bewoners
 Crevits Edgard ( Okra Sint Laurentius )
Probleem : gebruik toiletten aan de bibliotheek.
Iemand van de bibliotheek had de grote schuifdeur afgesloten tijdens ons feest in de Wilgenmeers,
met als reden dat het te druk is met al die mensen.
Annie Hanon neemt dit mee naar de volgende vergadering van het Beheersorgaan.
De voorzitter bedankt iedereen die aanwezig was op de vergadering
Voor verslag: Mady Allaert
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