VERSLAG Ouderenadviesraad
Datum
Uur en duur
Plaats
Verslaggever
Datum verslag

20 februari 2017
9.30 uur tot 10.30 uur
Dienstencentrum Het Sluisken
Bart Neefs
21 januari 2017
Aanwezigheidslijst

Naam en tel.

Vereniging

Couchier Elvire
0486 93 33 23
Lauwers Johnny
0486 93 33 23
Van Gutschoven Jean
03 313 71 36
Hooyberghs Rita
03 313 80 09
Schrijvers Jos
03 313 94 45
Floren Rosa
0473 44 24 39
Mertens Roger
03 313 90 69
Van Ginneken Leon
03 313 01 22
Braet Guy
03 636 49 18
Wilmsen André
03 636 27 96
Gorrens Leo
03 313 07 04
Resseler Ben
03 313 05 83
Neefs Bart
03 330 11 21
Van Menxel Liesbeth
03 667 14 00
Van Dyck Annemie
0476 752 109
Van Dijck Kris
03 660 25 88
De Voeght Bertha

BG St-Job

Carina Moortgat
03 637 52 52
Marcel Bastiaens
Nancy Boven
Piet Van Eekelen
Dieter Verherstraeten

Mailadres

Afw

x

NEOS

residentie.boshoeve@skynet.be

NEOS

ritahooyberghs@telenet.be

OKRA Brecht

x
x
x

OKRA Brecht

x
roma.mertens@skynet.be

OKRA Overbroek

x
x

OKRA St-Job

guy.braet@telenet.be

OKRA St-Job

andre-wilmsen@hotmail.com

OKRA St-Lenaarts

leo.gorrens@proximus.be

OKRA St-Lenaarts

ben.resseler@telenet.be

Ouderenconsulent
CL LDC Het Sluisken
CL LDC De
Lindeboom
Schepen soc. zaken
Voorzitter OCMW
Welzijnsconsulente

bartneefs@ocmwbrecht.be

Ervaringsdeskundige
Klavertje 4
Directrice
Klavertje 4
Ervaringsdeskundige
De Kleine Kasteeltjes
Zorgcoördinator
De Kleine Kasteeltjes
Ervaringsdeskundige
Sint-Maria
Directie
Sint-Lenaartshof

Ver

x

BG St-Job

OKRA Overbroek

Aa
n

liesbethvanmenxel@ocmwbrech
t.be
annemie.vandyck@brecht.be
kris.vandijck@brecht.be

x
x
x
x
x
x
x
x
x

info@klavertjeviervzw.be
mag.bastiaens@gmail.com

x
x
x
x

directie@wzcsintlenaartshof.be

x
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DAGORDE
1. opmerkingen / goedkeuring vorig verslag
2. punten toe te voegen aan de agenda
3. informatie DIFTAR-systeem (restafvalophaling)
4. vertegenwoordiging OKRA Brecht
5. financieel verslag
6. doorlopende punten vorige vergadering(en)
7. adviezen
8. subsidies verenigingen 2016
9. uitwisselingsmoment seniorenadviesraad Schoten
10. interprovinciaal overleg
11. volgende vergadering

1.

opmerkingen / goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de ouderenadviesraad dd. 16.01.2017 wordt gelezen en goedgekeurd, mits volgende
correctie:
het infomoment van Neos (onder agendapunt 2) wordt niet gratis aangeboden, maar deelname kost
€ 5.

2.

Punten toe te voegen aan de agenda

- Leo Gorrens meldt volgende problemen in deelgemeente Sint-Lenaarts
 zitbank Vogelzang: de bank staat pal onder elektriciteitsdraden. Op deze draden zitten heel
wat duiven die de zitbank bevuilen. De vraag is of de bank verplaatst kan worden, zodat men
niet op een bevuilde bank hoeft te zitten?
 het kerkpad van P. Wabbeslaan naar Hoogstraatsebaan wordt erg smal. Kan hier iets aan
gedaan worden?
Annemie Van Dyck neemt beide punten mee naar het CBS.


de plannen voor renovatie van 't Centrum zijn goedgekeurd. Leo vraagt wanneer deze
plannen, zoals beloofd, ingekeken kunnen worden door de betrokken verenigingen. Annemie
Van Dyck nam het punt mee naar het CBS en bezorgde maandagnamiddag volgend
antwoord:
De plannen van het nieuwe Centrum zullen eind maart - begin april voorgesteld worden aan
de verenigingen. Meer informatie volgt nog.

- voorafgaand aan deze ouderenadviesraad bezorgden de bewoners van woonzorgcentrum De
Kleine Kasteeltjes een schrijven met hun visie over de staat en berijdbaarheid voor rolwagens van het
voetpad van hun woonzorgcentrum naar het centrum van Brecht. Op de raad zelf werd deze
bekommernis door Nancy Boven onderstreept.
De voorzitter van de ouderenadviesraad merkt op dat het taalgebruik van het schrijven nogal
aanvallend overkwam.
De brief en de verdere informatie werden reeds besproken op het CBS van maandag 20.02.2017 en
volgend officieel antwoord bereikte het secretariaat van de ouderenadviesraad:
“Het college van burgemeester en schepenen besprak in haar zitting van 20/2/2017 de brief die
ontvangen werd vanuit De Kleine Kasteeltjes. Wij hebben opdracht gegeven aan de wegendienst om
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contact op te nemen om de juiste problematiek in kaart te brengen en na te gaan wat mogelijke
oplossingen zijn. Het college betreurt wel de wijze waarop de brief werd opgesteld, nu de gemeente
nooit eerder via de verkeersraad of een ander schrijven op de hoogte werden gesteld van de
problematiek.”
- Bart zal tijdelijk niet meer aanwezig zijn op donderdag en vrijdag in het dienstencentrum. Op
maandag, dinsdag en woensdag blijft hij op post.

3.

Informatie DIFTAR-systeem (restafvalophaling)

Peter Budts van dienst duurzaamheid en milieu van gemeente Brecht kwam even langs op onze raad
om vragen over het nieuwe restafvalophalingssysteem te beantwoorden. Een korte samenvatting:
- mag je je restafval in een plastic zak steken en dan zo in de restafvalcontainer?
Peter raadt deze manier van werken aan. Het houdt de container proper en is zowel voor ophaler als
vervuiler een handige manier van werken.
- betaalt de vervuiler per gewicht en hangt de facturatie van de restafvalcontainer samen met die van
de GFT-container?
Dat klopt, de inhoud van de container wordt gewogen. Goed sorteren is de boodschap. De
afvalrekening van Igean is inderdaad voor beide containers. Om die reden is het mogelijk dat niet
iedereen een voorschotfactuur van Igean kreeg. Jaarlijks wordt een overzicht bezorgd met informatie
van de kilo's in de containers.
- mag alle plastic in de container?
Neen, plastic kan op verschillende manier gesorteerd worden:
 PMD: plastic flessen, brik, flesjes van douchegel, spuitbussen, aluminiumbakjes van bv.
lasagna, ...
 zachte folies kunnen gratis naar het containerpark gebracht worden bv. plastic zakjes
 wat hoort bij het restafval: botervlootjes, yoghurtpotjes, zilverpapier (te dun om te recycleren
via PMD, plastic verpakkingen van bv. lasagna, ...
- werking incontinentiepremie?
Personen met incontinentie, chronische wondzorg, ... kunnen een toelage van € 95 van gemeente
Brecht krijgen. Aanvraag kan gebeuren op dienst Welzijn van gemeente Brecht of in de
dienstencentra. Tot en met november kan men de formulieren binnenbrengen, in december vindt de
uitbetaling van de premie plaats.
Personen die in een woonzorgcentrum verblijven, komen niet in aanmerking voor deze premie.
- wat met het grof huisvuil en verwerking van matrassen (bv. na overlijden van iemand)?
Bij aankoop van een nieuwe matras nemen speciaalzaken de oude matras terug mee. Als je van een
(oude) matras vanaf wil, kan je deze via het grof huisvuil wegkrijgen. Dat kan op 2 manieren:
 naar het containerpark breng
 een afspraak maken via balie van het gemeentehuis om de matras als grof huisvuil te laten
ophalen tijdens maandelijkse ronde.
- algemene info werking containerparken?
 groenafval: per gezin mag je 300 kg per jaar gratis groenafval naar het containerpark
brengen, bv. na een grote snoeibeurt
 moet je onder een bepaald gewicht niet betalen in het containerpark. Dit klopt niet. Kleine
stukken kan je best meegeven met de restafvalcontainer, grotere stukken breng je langs op
het containerpark.
 kan kostprijs verschillen? Het is mogelijk dat gemeenten bepaalde kortingen garanderen aan
hun inwoners. Igean probeert er zorg voor te dragen dat de prijszetting op de
containerparken zo gelijk mogelijk is.
Voor meer informatie over duurzaamheid en milieu mag je steeds contact opnemen met Peter Budts
op het nummer 03 660 25 50.

3

4.

vertegenwoordiging OKRA Brecht

Eind 2016 overleed Jac Verschueren, voorzitter OKRA Brecht en vertegenwoordiger binnen de
Brechtse ouderenadviesraad.
Intussen werd Stan De Bruyn als nieuwe teamleider, met een duidelijke verdeling van taken,
aangesteld binnen het bestuur van OKRA Brecht.
Rosa Floren zal vanaf heden OKRA Brecht vertegenwoordigen in onze ouderenadviesraad, samen
met Jos Schrijvers.

5
financieel verslag
Spaarrekening
vorig saldo: € 1284,50
- geen verrichtingen
huidig saldo: € 1284,50
Zichtrekening
vorig saldo: € 440,13
- betaling telenet: - € 44,35
huidig saldo: € 398,78
Cash
vorig saldo: € 2145,88
- geen verrichtingen
huidig saldo: € 2145,88
TOTAAL
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6.1

€ 3826,16

doorlopende punten vorige vergadering(en)
jeugdhuis 't Job

Annemie Van Dyck liet na het CBS weten dat de repetitieruimte in het jeugdhuis 't Job nog niet
volledig klaar is. Vanuit het CBS zal de jeugddienst gevraagd worden om een antwoord te sturen.
6.2

vertegenwoordiging WZC Sint-Lenaartshof

Vanaf deze ouderenadviesraad sluit een vertegenwoordiging van het woonzorgcentrum SintLenaartshof mee aan.
Onze raad van maart zal wellicht doorgaan in het Sint-Lenaartshof. De exacte locatie vind je terug in
de uitnodiging.
6.3

samenwerking met jeugdraad

Vanuit jeugdraad Brecht kwam het voorstel om in juni 2017 samen te komen met een afvaardiging van
beide raden omdat de gemeenteraadsverkiezingen op dit moment nog een eindje weg zijn.
De werkgroep van de ouderenadviesraad rond de samenwerking met jeugdraad komt op dinsdag
7 maart 2017 om 13 uur samen in dienstencentrum Het Sluisken. Iedereen die interesse heeft, mag
deelnemen.
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6.4

website ouderenadviesraad

De voorzitter van de ouderenadviesraad vestigt er nogmaals de aandacht op dat de informatie op de
website verouderd is en dient aangepast te worden.
6.5

MyTrustO

Op de volgende ouderenadviesraad, in dienstencentrum Het Sluisken, geeft Daniël De Kinder een
toelichting over schuldbemiddeling via OCMW Brecht.

7
7.1

adviezen
Goorhof

Gemeente Brecht had bij verschillende aannemers prijzen opgevraagd, maar kreeg slecht van 1
aannemer een onvolledige prijs.
Om die reden worden de werken nog even uitgesteld tot er een volledige prijsopgave binnenkomt en
gegund wordt door gemeente Brecht.
7.2

Plaspunten

Project is lopende. Positief antwoord van provincie.
7.3

Luifels begraafplaatsen

Annemie Van Dyck liet een schets van de luifels op de Brechtse begraafplaatsen rondgaan. Voor
november 2017 zullen de luifels geplaatst worden in Brecht en Sint-Lenaarts. Volgend jaar in
Overbroek en Sint-Job.
7.4

Brochure

De brochure ging op post naar elke Brechtenaar wie 55 werd of wordt in 2017.

8.

Subsidies verenigingen 2016

Na de raad werden de formulier verdeeld onder de 6 ouderenverenigingen. Enkele belangrijke zaken:
- dossier dient binnen te zijn ten laatste op 30 april 2017.
- verenigingen die hun dossier willen invullen, samen met Bart, kunnen hiervoor een afspraak maken.
- verenigingen die hun dossier willen laten nakijken, alvorens het in te dienen, kunnen langskomen bij
Bart op:
 dinsdag 28 maart om 10 uur
 woensdag 12 april om 10 uur

9.

Uitwisselingsmomenten seniorenadviesraad Schoten

Gelijktijdig met onze ouderenadviesraad ging in het dienstencentrum in Schoten een
uitwisselingsmoment tussen verschillende adviesraden door. Vanuit Brecht lieten we ons
verontschuldigen, maar bezorgden wel informatie over de werking van onze raad. Als bijlage vind je
het document dat bezorgd werd aan de seniorenraad van Schoten.
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10.

Interprovinciaal overleg

Op 29 maart vindt op Kamp C in Olen een provinciale dialoogdag plaats over het ouderenbeleid. De
persoonsgebonden materie werd afgestoten door de provincie en kwamen bij de Vlaamse Overheid
terecht.
Toch blijft het belangrijk om in contact te blijven komen met elkaar en om die reden wordt deze dag
ingericht.
Per adviesraad worden 2 leden en de ouderenconsulent uitgenodigd op deze dag.

11.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de ouderenadviesraad vindt plaats op maandag 20.02.2017 om
9.30 uur in dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht.

Ouderenadviesraad – LDC Het Sluisken – Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht – Tel. 03 330 11 21
E-mail: bartneefs@ocmwbrecht.be
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