Verslag Seniorenraad – dinsdag 15 oktober 2019

AANWEZIG:
* Voorzitter
* Schepen van senioren
* Neos
* Senioren Jesseren
* Avondrood
* OKRA Borgloon
* Senioren Rijkel
* Senioren Haren/Bom.
* Begijnhof
* Individuele leden

A. Vanacken
J. Vanhees, J. Vandormael
M. Lousbergh
J. Moens, R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin
P. Smets, N. Ghijsens
E. De Wit, N. Devries, ML Driesmans, E. Freson,
J. Lenaerts, J. Pansaers, O. Thys
D. Vandersmissen
I. Weegmans (enkel aanwezig bij punt 2)

* Sociaal Huis
* Sportdienst
VERONTSCHULDIGD:
AFWEZIG:

D. Deneuker, J. Panis, P. Carnotensis

VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De jarigen worden gefeliciteerd.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d.17/09/2019
Joseph Thys meldt dat ze in Rijkel nu wel de weekkrant regio Sint Truiden ontvangen
hebben.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag van 17 september 2019 wordt
goedgekeurd.
2. Evaluatie “Senioren in beweging”
Ivo is aanwezig om deze activiteit te evalueren en te bespreken.
Minpunten:
- Veel te weinig deelnemers;
- Misschien te veel sporten die aangeboden worden;
- Er is voor deze sportdag blijkbaar weinig of geen interesse. We kennen helaas
hiervan niet de redenen;
Pluspunten:
- De twee nieuwe sporten die aangeboden werden waren het beste;
- Goede organisatie;
- De senioren die deelgenomen hebben, hebben zich goed geamuseerd;
Voorstellen:
- Minder sporten aanbieden;
- Een jaartje overslaan en zien welke reactie er komt;
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Beslissing: er wordt in 2020 geen sportdag voor senioren georganiseerd in Borgloon. Wel
nemen we opnieuw deel aan de regionale sportdag voor senioren. Die gaat door in
Kortessem op donderdag 18 juni 2020. Deze activiteit zal ruim bekend gemaakt worden.
3. Evaluatie Seniorenfeest
Met 400 deelnemers is dit het hoogst aantal dat we al bereikt hebben.
Heel goede show.
Vooraf te bespreken punten:
- De koffiepercolators vaker controleren;
- Twee percolators werkten niet en dit betekende problemen bij het schenken van
de koffie bij de taart;
- Vooraf moeten we bepalen wie koffie schenkt aan tafel en wie de taart op de
tafels zet;
- Vooraf afspreken wie welke rij bedient;
- Als een raadslid, die lid is van een vereniging wegvalt om te helpen moet die
vervangen worden;
- Vooraf de geluidssterkte afspreken met EHS;
- Er wordt door IEDEREEN gewerkt, na de show, tot alles is opgeruimd;
Andere minpunten: er is geen steunbeugel in de wc voor personen met een
beperking. Dit wordt doorgegeven aan het Panishof.
Voorstellen editie 2020:
Voorstel 1:
Stijn Vande Voorde (violist)
Celien
Gene Thomas
Showballet Showcase
Presentatie clown Rocky
Voorstel 2:
Stijn Vande Voorde
Celien
Garry Hagger
Showballet Showcase
Presentatie clown Rocky
Voorstel 3:
Stijn Vande Voorde
Alfred & Trix (goochelduo)
Laura Lynn
Showballet Showcase
Presentatie clown Rocky
Bij voorstel 3 maakt EHS de opmerking dat we moeten oppassen dat het
toeschouwersaantal niet te groot wordt.
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Beslissing: er wordt gekozen voor voorstel 2 (met Garry Hagger).
4. Programma 2020
Het jaarprogramma wordt voorgesteld en aangepast.
Zie bijlage 1.
Loon brandt gaat dit jaar door op donderdag 28 november 2019. Hier wordt de
opmerking gemaakt dat er personen deelnemen die geen enkel vrijwilligerswerk
doen.
5. Veiligheidskaart
De Seniorenraad heeft in samenwerking met het Lokaal Bestuur Stad/OCMW twee
veiligheidskaarten in omloop gebracht. Op deze kaarten kan je nuttige gegevens
invullen die je nodig hebt in geval van nood. Ze zijn bijzonder handig voor
(jong)senioren en hulpbehoevenden. Indien er dringende (medische) assistentie moet
worden verleend, kan men zo snel een juist beeld krijgen van de gezondheidstoestand
van die persoon. Tegelijk vind je er snel een overzicht van de belangrijkste
noodnummers.
Eentje (de grote kaart) leg je best op een zichtbare en bereikbare plaats (vb. prikbord
of bij de telefoon) en de andere (de kleine kaart) steek je in je portemonnee.
De kaarten kan je gratis afhalen bij de infodienst in het Administratief Centrum, in het
Sociaal Huis of bij één van de seniorenverenigingen van Borgloon. Of je kan ze
downloaden op de website van het Lokaal bestuur www.borgloon.be
Meer info: Sociaal Huis – sociaalhuis@borgloon.be of 012 39 83 68
De veiligheidskaarten worden uitgedeeld.
Een grote dank aan Julien om de kleine kaarten te plooien en mee te brengen naar de
vergadering.
Dit initiatief zal ook via de Nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
6. Tweede advies
Het dagelijks bestuur heeft een tweede advies geformuleerd aan het schepencollege.
Tekst:
Vermits de senioren meer dan een kwart van de Loonse bevolking uitmaken vraagt de
Seniorenraad om deze inwoners meer te betrekken bij het beleid.
Een doeltreffend en breed gedragen ouderenbeleid vraagt om inspraak en
betrokkenheid van de ouderen zelf.
Inspraakmomenten situeren zich momenteel al te vaak in een eindfase net voor een
eindbeslissing genomen wordt en wanneer de plannen quasi afgewerkt en klaar zijn.
Voor ons als adviesraad, vijgen na Pasen.
Wij vragen daarom om de Seniorenraad te aanzien als een volwaardige partner door
advies te vragen bij elke aangelegenheid die de levenskwaliteit van ouderen beïnvloedt.
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Wij vragen ook om de informatie betreffende seniorenbeleid beter te laten
doorstromen.
Wij vragen een betere dialoog met het beleid en dat binnen elk beleidsdomein.
Verder zouden wij graag vernemen hoe het verder moet met de adviesraden in Borgloon
en in het bijzonder de Seniorenraad.
Blijft onze raad bestaan en zo ja kan de raad verder werken op dezelfde manier?
Nog een vraag die de senioren zich stellen; wordt er in Borgloon momenteel werk
gemaakt van een participatiereglement en in hoeverre worden wij, als senioren, hierbij
betrokken?
Tot slot zouden we graag nog even terugkomen op de noodzaak van een
ontmoetingsruimte voor senioren, ook die vraag blijft, ondanks uw antwoord
(SH/DV/2019-048), eigenlijk onbeantwoord.
Wij senioren zijn vragende partij om al deze punten te bespreken tijdens een overleg met
het College van burgemeester en schepenen.
Onze senioren zijn met dit advies volledig akkoord. Het antwoord op het eerste advies
was te vaag en dit is bij gevolg geen antwoord.
Beslissing: het advies mag zo worden overgemaakt aan het schepencollege.
7. Varia
- De verenigingen kondigen de grote activiteiten aan en geven die af;
- De dag van de spelotheek op zaterdag 10 oktober was een goede activiteit. Goede
opkomst van de kinderen. Er werden een 15 tal nieuwe leden aangesloten;
Er waren een 6 tal senioren van onze raad aanwezig om te helpen;
- Het Wit Gele Kruis heeft een datum voorgesteld om de dienst te bezoeken.
Woensdag 30 oktober van 14.00 u. tot 16.00 u. Olga vraagt of ze een andere
datum kunnen voorstellen en liefst geen woensdag;
- De leden die weggevallen zijn gaan we vervangen.
Concreet:
Okra vervangt ML Keimes
De senioren van Rijkel vervangen Julien Lenaerts (omdat hij geen lid
meer is van het bestuur)
Julien willen we dan ook vragen om als onafhankelijk lid zijn
kandidatuur te stellen.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 12 november 2019
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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Bijlage: Jaarprogramma 2020
Zaal
OK

Vergaderingen 2020

ACTIVITEIT

DATUM 2019

DATUM 2020

PLAATS 2020

Infonamiddag (= Algemene verg.)

Donderdag 21 februari

Donderdag 20 februari

Voort

Podium Plus

Vrijdag 22 maart 2019

Vrijdag 13 maart

GC Panishof

Verbroedering in Borgloon met
BERINGEN

Dinsdag 9 april 2019

Dinsdag 7 april

OCMW

Verbroedering buiten

Dinsdag 25 juni 2019

Dinsdag 5 mei

Halen

Teambuilding/Verjaardagen

Dinsdag 28 mei 2019

Dinsdag 26 mei

Donderdag 13 juni 2019

Donderdag 18 juni

Kortessem

Donderdag 12 september

Uitgesteld

Sporthal

Seniorenfeest

Vrijdag 27 september 2019

Vrijdag 25 september

GC Panishof

OK

8 september

Tafelen met SR

Zondag 24 november 2019

Zondag 29 november

GC Panishof

OK

13 oktober

Regionale sportdag
Sportdag in Borgloon

7 januari
OK

11 februari
10 maart

OK

14 april
12 mei

OK

9 juni
7 juli

17 november
Loon Brandt
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15 december

