Verslag Seniorenraad – 17 september 2019

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

A. Vanacken

M. Lousbergh
R. Vanhees
J. Thys, H. Boffin, J. Lenaerts
N. Ghijsens, P. Smets
E. De Wit, N. Devries, ML Driesmans, O. Thys,
J. Panis
D. Vandersmissen

VERONTSCHULDIGD: E. Freson, J. Moens, J. Pansaers, J. Vandormael, J. Vanhees, D.
Deneuker
AFWEZIG:
VERSLAG:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De voorzitter meldt het overlijden van Marie Louise Keimes, lid van onze seniorenraad en
dit als effectief afgevaardigde van Okra Borgloon.
De begrafenis is woensdag 18 september. Er werd een bloemenkrans besteld.
De raad wenst de familie en vrienden van Wies veel sterkte in deze moeilijke periode.
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d.9/7/2019
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag van 9 juli 2019 wordt door de
vergadering goedgekeurd.
2. Seniorenfeest2019
Het aantal verkochte kaarten wordt doorgegeven aan Dirk. Deze verkoop verliep
goed. Er werden in totaal bijna 400 kaarten verkocht.
Iedereen is aanwezig om 9.00 u. in het Panishof om de zaal klaar te zetten.
’s Middag wordt iedereen terug verwacht om 12.15 u.
Iedereen doet zijn polo aan.
3. Verbroederingen 2020
Wie nodigen we uit in 2020?
Er zijn nog 4 Loonse steden die nog niet in Borgloon geweest zijn.
Dit zijn Hasselt, Bilzen, Hamont Achel en Beringen.
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Bilzen hebben we een paar jaar geleden gevraagd maar die hebben toen geweigerd.
Hasselt is te groot en niet echt vergelijkbaar met Borgloon.
Er wordt voorgesteld om Beringen te vragen en als die niet wensen deel te nemen
dan wordt Hamont Achel gevraagd.
André informeert bij de seniorenraad van Beringen.
Van Halen hebben we voorlopig nog geen uitnodiging ontvangen.
4. Infonamiddag 2020
Welk thema brengen we op onze infonamiddag in 2020?
Voorstellen:
- Uitleg door het Rode Kruis over EHBO en het gebruik van de defibrillator.
- Gezonde voeding en de nieuwe voedingsdriehoek
- Opfrismoment verkeersregels.
Beslissing: de verkeersregels opfrissen met als animatiegedeelte een examen (quiz)
voor het rijbewijs met de nodige uitleg.
Er zal contact opgenomen worden met een autorijschool.
5. Tafelen met een warm hart (24/11/2019)
De promomaterialen worden uitgedeeld.
Er wordt gevraagd om de materialen pas te verdelen na het seniorenfeest. Liefst na 1
oktober.
Verdeling toegangskaarten:
Volwassenen

Kinderen <12 jaar

Okra Borgloon

25

3

Neos

50

3

Senioren Rijkel

40

3

Senioren Jesseren

5

1

Senioren Habo

10

3

Sociaal Huis

50

3

André

10

Nestor

5

Prijs: € 20 voor volwassenen en € 12 voor de kinderen
Er wordt beslist om taart te verkopen tijdens ‘Tafelen met een warm hart’.
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6. Varia
- We hebben een antwoord ontvangen op ons advies betreffende het Sociaal Huis
en de oprichting en bouw van een dienstencentrum met ontmoetingsruimte voor
senioren. Deze brief is in bijlage gevoegd. We kregen een diplomatisch,
nietszeggend, politiek antwoord.
De raad is misnoegd. Er is momenteel ook geen duidelijkheid over het
voortbestaan van onze raad. Wat is men van plan. Is er al een
participatiereglement. Wordt hieraan gewerkt en zo ja worden wij hiermee
betrokken. Heeft het beleid nog wel nood aan inspraak vermits we nooit gevraagd
worden om een advies te geven.
Dit punt wordt ongetwijfeld vervolgd;
- De verenigingen kondigen hun activiteiten aan en geven die af aan de voorzitter;
- Vorige vergadering werden een aantal vragen gesteld. De schepen en Dirk zijn op
zoek gegaan naar antwoorden:
 Antwoord op de vraag van Joseph Thys in verband met de weekkrant
Vraag: “Waarom wordt de Weekkrant regio Tongeren in Rijkel bedeeld en
niet de regio Sint Truiden?”
Antwoord: Geen idee wat de precieze reden is. De inwoners van Hoepertingen
kregen tot vorig jaar ook altijd regio Sint-Truiden kregen en sinds vorig jaar regio
Tongeren. We veronderstel en dat zij Borgloon, met alle deelgemeenten, hebben
ingedeeld onder de uitgave voor regio Tongeren. Als er nieuws uit Borgloon is,
verschijnt dat enkel nog in de uitgave van regio Tongeren.
Als je op de website kijkt, dan zie je dat Sint-Truiden en Tienen tegenwoordig één
regio vormen. We denken dat in deze uitgave geen nieuws van Borgloon meer
geplaatst wordt.
Vorige uitgaven en uitgaven van andere edities zijn wel altijd te lezen op de
website. https://dezeweek.be/


Antwoord op de vraag van Eddy De Wit:
Vraag: “Als er zich een asbestprobleem stelt, kan dit op afspraak worden
opgehaald? Wie haalt dit op en hoe gebeurt dit? Is dit Limburg.net?”
Antwoord: “Limburg.net werkt aan een subsidiereglement voor het ophalen en
verwerken van afval met asbest. Zodra dit reglement is goedgekeurd zal dit
gecommuniceerd worden naar de inwoners. In dit reglement komt o.a. de
mogelijkheid om containers te huren, transport te regelen. Hierbij wordt dan
werkkledij voorzien die beschermen tegen asbest.”



Antwoord op de vraag van Marcel Lousberg:
Vraag: “Er staan 3 zakken zwerfvuil aan de pomp in Gors-Opleeuw. Wie
verzamelt dit vuil en wie haalt die zakken op? Wie kan zwerfvuil (en wanneer)
ophalen en hoe worden die vrijwilligers ondersteund?”
Antwoord: “Voor het inzamelen van zwerfvuil hebben we jaarlijks één grote
zwerfvuilactie in maart. Deze actie is bedoeld voor verenigingen.
Particulieren die zwerfvuil wensen in te zamelen kunnen zich registreren als
“Mooimakers”. Deze mooimakers krijgen zakken, fluovestjes en grijpertjes van
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-

-

de stad ter beschikking en kunnen het ingezamelde zwerfvuil gratis afleveren op
het recyclagepark.”
De raad is blij dat het advies betreffende de Schoolstraat in Rijkel, dat zij al een
hele tijd geven, toch opvolging gekregen heeft. Een heel goede oplossing maar als
er geen fatsoenlijke stoepen worden aangelegd in de Schoolstraat is de veiligheid
van de kinderen en fietsers nog niet gegarandeerd;
Er wordt ook gevraagd om de fietspaden (vooral op het fietsroutenetwerk) beter
te onderhouden. Vooral het snoeien en maaien gebeurt niet fatsoenlijk;
De ouderenweek vindt plaats van 18 november tot 23 november 2019;
De politie van Borgloon heeft een nieuw project voor senioren. Dit in het kader
van dementie. Het project is in bijlage gevoegd. Meer info hierover kan je krijgen
bij de politie;

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

VOLGENDE BIJEENKOMST SENIORENRAAD BORGLOON
Dinsdag 15 oktober 2019
9.30 u. – Stadhuis – Markt te Borgloon
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Bijlage 1: Antwoord van het schepencollege op ons advies
Geachte voorzitter

Het College van burgemeester en schepenen heeft uw schrijven van 17 juni 2019 goed ontvangen.
Het advies betreffende het Sociaal Huis en de realisatie van een dienstencentrum met een
ontmoetingsruimte werd door het schepencollege, in zitting van 9 juli 2019, besproken.
Het College is overtuigd van de noodzaak van een degelijke ontmoetingsruimte en zal proberen om dit
in de volgende jaren te realiseren.
Wij hopen hiermee positief te hebben gereageerd op uw advies.
Verder willen wij u en de senioren bedanken voor uw inzet en de interesse die u blijft tonen voor het
welzijn van onze Loonse senioren.

Met vriendelijke groeten
Namens het schepencollege

Vera Leemans
Algemeen directeur

Verslag Seniorenraad Borgloon

Eric Awouters
Burgemeester

pagina 5

dd. 17/09/2019

Bijlage 2: Nieuw project van de politie
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