VERSLAG Ouderenadviesraad
Datum
Uur en duur
Plaats
Verslaggever
Datum verslag

20 maart 2017
9.30 uur tot 11.45 uur
woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof
Bart Neefs
22 maart 2017
Aanwezigheidslijst

Naam en tel.
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
Carina Moortgat
03 637 52 52
Ria De Pauw
Nancy Boven
Piet Van Eekelen
Myriam Biermans

Vereniging

Mailadres

Aa
n

BG St-Job

x

BG St-Job

x

NEOS

residentie.boshoeve@skynet.be

NEOS

ritahooyberghs@telenet.be

OKRA Brecht

x
x

rosa.floren@telenet.be

x

OKRA Overbroek

roma.mertens@skynet.be

x

OKRA Overbroek

x

OKRA St-Job

guy.braet@telenet.be

x

OKRA St-Job

andre-wilmsen@hotmail.com

x

OKRA St-Lenaarts

leo.gorrens@proximus.be

x

OKRA St-Lenaarts

ben.resseler@telenet.be

x

bartneefs@ocmwbrecht.be

x

liesbethvanmenxel@ocmwbrech
t.be

x

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

Afw

x

OKRA Brecht

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

Ver

annemie.vandyck@brecht.be

x

kris.vandijck@brecht.be

x
x

info@klavertjeviervzw.be

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. financieel verslag
4. doorlopende punten vorige vergadering(en)
5. adviezen
6. werkgroepen verkeer
7. rondleiding WZC Sint-Lenaartshof
8. volgende vergadering

1.

opmerkingen / goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de ouderenadviesraad dd. 20.02.2017 wordt gelezen en goedgekeurd.

2.

Punten toe te voegen aan de agenda

- quiz jeugdraad: op vrijdag 7.4.2017 om 20 uur organiseert de Brechtse jeugdraad een quiz in GC
Jan Vander Noot. Leden van de adviesraad die zin hebben om deel te nemen, kunnen dit laten weten
aan Bart, zodat er een ploeg ingeschreven kan worden.
- vragen vanuit Sint-Lenaartshof aan gemeentebestuur:
 wanneer komt het wandelpad door het speelbos (Ringovenlaan) er. Het zou een ideale
manier zijn om met de bewoners te gaan wandelen rondom het gebouw.
 toegangsweg naar Sint-Lenaartshof: bestaat er een mogelijkheid om een vlottere
toegangsweg te creëren naar het woonzorgcentrum. Momenteel is het een smalle
verbindingsweg, waar verkeer elkaar moeilijk kan kruisen, met uitzondering van 2
verbredingen aan de weg.
- vraag vanuit De Kleine Kasteeltjes:
 Ouder worden, brengt vaak extra kosten met zich mee. In het WZC De Kleine Kasteeltjes
stijgt de ongerustheid bij de bewoners over de kostprijs van hun flat / kamer, als ze merken
dat hun spaargeld langzaam slinkt. Daarenboven leven er heel wat twijfels over wat de
onderhoudsplicht van de kinderen én welk OCMW bevoegd als het nodig zou zijn.
We vragen Daniël De Kinder, OCMW Brecht, om hier op de volgende raad een antwoord op
te formuleren.
- info memorandum uit verslag ouderenadviesraad januari 2017:
 We overliepen kort het memorandum en daaraan gekoppelde projectfiches om alle leden
nogmaals te informeren.
Eveneens werd het startschot gegeven om aan de slag te gaan voor het memorandum van
2018. We proberen de focus te leggen op de verschillende subgroepen binnen de ouderen:
personen die verblijven in een residentiële setting, ouderen die gebonden zijn aan het
verenigingsleven en de niet-georganiseerde ouderen.
Op de raad van april 2017 bekijken we de mogelijkheden hoe we de ouderen van onze
gemeente gaan bevragen naar hun wensen en noden naar het nieuwe bestuur van onze
gemeente vanaf 2019. We bekijken welke methodieken haalbaar zijn, hoe we concreet aan
de slag gaan en hoe we de wensen en noden kunnen vertalen in een praktisch en werkbaar
document. Deze voorbereidende vergadering zou moeten resulteren in het op pad gaan voor
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de bevraging in het najaar van 2017 en voorjaar van 2018.
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financieel verslag
Spaarrekening
vorig saldo: € 1284,50
- geen verrichtingen
huidig saldo: € 1284,50
Zichtrekening
vorig saldo: € 398,78
- betaling telenet: - € 45
huidig saldo: € 353,78
Cash
vorig saldo: € 2145,88
- geen verrichtingen
huidig saldo: € 2145,88
TOTAAL

4
4.1

€ 3781,16

doorlopende punten vorige vergadering(en)
jeugdhuis 't Job

We wachten het antwoord, op vraag van CBS, van jeugddienst Brecht af.
4.2

riooldeksel Dijkstraat

Enige tijd geleden bracht Leo Gorrens op dat er een betonnen riooldeksel stuk was omgeving
Dijkstraat. Tot op heden werd er nog niets hersteld. Vraag aan Annemie Van Dyck om polshoogte te
nemen.
4.3

MyTrustO

Op de volgende ouderenadviesraad, in dienstencentrum Het Sluisken, geeft Daniël De Kinder een
toelichting over schuldbemiddeling via OCMW Brecht. Aansluitend, zoals weergegeven in toe te
voegen punten van dit verslag, zal Daniël een toelicht geven over onderhoudsplicht en wetgeving rond
domicilie voor opname in een zorginstelling.
4.4

SAR Schoten

Op het moment van onze vorige adviesraad kwamen in Schoten verschillende ouderenadviesraden
samen om hun werkingen te bespreken.
Het verslag van deze bijeenkomst voegen we als bijlage toe aan het verslag.
4.5

Subsidies verenigingen 2016

Verenigingen die willen, kunnen langskomen op dinsdag 28 maart in de voormiddag of woensdag 12
april in de voormiddag om hun dossier te laten nakijken door Bart.
De ingevulde dossiers verwachten we ten laatste op 30.04.2017.
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5
5.1

adviezen
Brochure

In een eerste mailing kregen de Brechtse inwoners die 55 jaar worden dit jaar de infobrochure in hun
bus. Tal van opmerkingen bereikten het secretariaat van de ouderenadviesraad:
- we ontvingen 3 schriftelijke negatieve reacties
- we ontvingen een tiental positieve reacties, welke resulteerden in een afspraak bij een centrumleider,
inschrijving op wachtlijst serviceflats of informatie over mantelzorg en bijhorende premies.
We durven besluiten dat de brochure bij de meerderheid goed onthaald werd én dat ze haar doel,
informeren en sensibiliseren van deze doelgroep, bereikt.
Er zijn nog een aantal brochures over. Tijdens de volgende adviesraad worden een deel van de
brochures verdeeld onder de ouderenverenigingen en woonzorgcentra.
5.2

Plaspunten

Woonzorgcentra De Kleine Kasteeltjes en Sint-Lenaartshof vragen ook om als plaspunt opgenomen te
worden binnen onze gemeente. Bart maakt hiervoor het nodige in orde.

6.

Werkgroepen verkeer

- werkgroep verkeer Brecht - Sint-Lenaarts (Jean Van Gutschoven)
 Jean vraagt of hij de zaken aangaande zitbank Vogelzang en kerkpad P. Wabbeslaan Hoogstraatsebaan nog moet meenemen naar de verkeersraad. Vanuit OKRA Sint-Lenaarts
komt antwoord dat aan deze zaken reeds een gevolg werd gegeven door het
gemeentebestuur.
 verkeerssituatie brug 11: Jean licht toe dat door de werken aan Schotensteenweg heel wat
verkeer over brug 11 moet in Brecht en dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. Vanuit
verschillende partijen werd gevraagd om stoplichten te plaatsen op deze verkeersas, maar
momenteel is hierop nog geen antwoord gekomen van Waterwegen (dienst Scheepvaart).
- werkgroep verkeer Sint-Job (Guy Braet)
 snelheidsprobleem in Kattenhoflaan. In de toekomst wordt er trajectcontrole geïnstalleerd.
 defecte oplichtende borden 'zone 30'. Steeds meer borden zijn defect. Bedoeling is om de
borden in de toekomst aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Tot deze aansluiting op het net
worden ze niet meer hersteld.
 voor gemeente Brecht werd er een snelheidsplan gemaakt. Op dit plan staan de
verschillende snelheden weergegeven in kleur. Tijdens de volgende adviesraad verdelen we
dit plan. Het bestand is te groot om als bijlage bij het verslag te sturen.
7.

Rondleiding WZC Sint-Lenaartshof

De directrice en woonzorgadviseur van het WZC Sint-Lenaartshof gaven ons een boeiende
rondleiding doorheen de campus. We brachten een bezoek aan het woonzorgcentrum,
assistentiewoning en dagverzorging.
We danken WZC Sint-Lenaartshof voor de gastvrijheid en het warme onthaal.

8.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de ouderenadviesraad vindt plaats op dinsdag 18.04.2017 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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