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  Middelkerke 

 

Verslag algemene ledenvergadering 05/06/2019 (SER/2019/3) 

Aanwezig: D. Gilliaert, voorzitter BCSD en lid van het college; 
 
A. Deley, voorzitter; 
 
W. Van Laer, L. Desender, ondervoorzitter ; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
J. Symoen, G. Roseeuw, R. Rousseeuw, G. Opstaele, J. Vannecke, M. Montoye, J. 
Demesmaeker, R. De Moor, L. Allary, Aelst Viviane, M. Vermaesen, M. Landschoot, R. 
Hoet, J. Dewachter, L. Bonte, R. Haest, leden; 
 
L. Wybauw, vertegenwoordiger OCMW bestuur; 

Verontschuldigd:  ; 
 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

 

Verslag 

 

1. Verwelkoming 

De voorzitter van de seniorenraad verwelkomt de leden van de seniorenraad. 

Installatie seniorenraad 

De officiële installatie vindt plaats en er wordt een foto genomen om op de website van de gemeente 
Middelkerke te plaatsen. 

Er wordt gevraagd of iedereen die op de foto staat hiermee akkoord gaat, er is niemand die bezwaar 
heeft. 

De voorzitter van de seniorenraad voor volgende legislatuur: Dhr. Alfons Deley  

De ondervoorzitters van de seniorenraad voor volgende legislatuur: Mevr. Godelieve Desender en 
Dhr. Willy Van Laer 

De bevoegde schepen Dhr. Dirk Gilliaert  

De afgevaardigde voor het OCMW bestuur Dhr. Luc Wybauw  

De secretaris van de seniorenraad aangesteld door gemeente Middelkerke: Mevr. Evelien 
Vanhaerents  

De afgevaardigde leden en plaatsvervangers voor de seniorenraad. 

Voorstelling Luc Wybauw  

Dhr. Luc Wybauw stelt zich voor als nieuwe afgevaardigde voor het OCMW bestuur.  
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Dhr. Wybauw is gepensioneerd osteopaat. In zijn loopbaan  is hij met veel leeftijdsgroepen in contact 
gekomen. Deze ervaring wil hij nu benutten en als tussenpersoon naar het bestuur toe fungeren. Hij 
wil een goede samenwerking tussen alle personen en diensten. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de seniorenraad van 3 april 2019 wordt goedgekeurd. 

De aanwezigheidslijst wordt doorgegeven. 

3. Woord aan de OCMW - voorzitter/schepen van senioren 

De schepen Dhr. Dirk Gilliaert verwelkomt alle leden en de nieuwe afgevaardigde Dhr. Luc Wybauw. 

De schepen Dhr. Dirk Gilliaert heet het nieuw bestuur van de seniorenraad welkom en veel succes. 
We hopen op een verdere  positieve samenwerking in deze legislatuur. 

Volgende zaken wenst schepen Dhr. Gilliaert mee te delen: 

E bike lessen  

De sportdienst organiseert op woensdag 26 juni 2019 2 sessies e-biken. Deze sessies zijn gratis. 

Via onderstaande link kan je meer info vinden: 

https://www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport/sportmiddelkerke/lessenreeksen/e-biken-veiligheid-en-
vaardigheden  

Groep van assistentiewoningen De Stille Meers 

De beslissing is genomen om te starten met één blok assistentiewoningen. Momenteel is de privé 
markt niet geïnteresseerd in bijkomende projecten door een verzadiging van de markt. 

Na verhuis van de huidige bewoners naar de nieuwbouw, zullen de huidige platte woningen zo 
spoedig mogelijk afgebroken worden zodat er geen verloedering plaats zal vinden op het domein. 

De inrichting tussen de zaal De Stille Meers en de andere gebouwen zal ingevuld worden met 
groenzones, vijver, wandelpaden,.. een aangename ruimte voor de gebruikers en bewoners. 

De zaal De Stille Meers zal blijven bestaan en gebruikt kunnen worden voor evenementen en feesten. 
De zaal zal gerenoveerd worden en het meubilair zal worden vernieuwd. 

Casino  

De gemeente wil procedure starten voor de bouw van een nieuw Casino. De mogelijkheid wordt 
bekeken om zelf de bouwheer te zijn en te laten uitbaten door middel van concessie. 

Het casino blijft nog in zijn huidige vorm bestaan aan de Westendelaan.  

Reglementen dienstverlening/thuiszorg 

Vanaf 1 juli 2019 zijn nieuwe reglementen van toepassing voor: 

 Warme maaltijden ( aan huis/wijkrestaurant)  

 Poetshulp  

 Karweien  

Deze reglementen zijn administratief eenvoudiger gemaakt. Deze dienstverlening kan door een 
administratief medewerker opgenomen worden. 

Deze dienstverlening zal in de toekomst in een éénloket komen. Deze start in beperkte vorm op 
01/07/2019 waardoor mensen op een vlotte en toegankelijke manier geholpen kunnen worden. 

De dienstverlening van het éénloket zal stelselmatig worden opgebouwd en gecommuniceerd naar de 
burger toe. 

https://www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport/sportmiddelkerke/lessenreeksen/e-biken-veiligheid-en-vaardigheden
https://www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport/sportmiddelkerke/lessenreeksen/e-biken-veiligheid-en-vaardigheden
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Kwetsbaarheidsonderzoek  

De conclusie van dit onderzoek is uitgebreid aan bod gekomen in de seniorenraad van 1 augustus 
2018. 

 Kwetsbaarheid is hoofdzakelijk fysiek. 

 De dames zijn meest kwetsbaar en hou ouder, hoe kwetsbaarder. 

 Op vlak van huisvesting zijn de bewoners van een appartement kwetsbaarder dan de bewoners van 
een huis. 

 Ouderen die geen lid zijn van een seniorenvereniging zijn kwetsbaarder dan wel leden. 

Conclusie: 

 Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de seniorenverenigingen.  

 De samenwerking gemeente en seniorenraad is heel belangrijk.  

 Buurtgericht werken : volgens nieuw woonzorgdecreet : lokaal dienstencentrum zet hier ten volle op 
in. Er is het buurthuis in Westende Bad , De Wiek in Leffinge waar zowel het dienstencentrum als 
de dienst participatie actief zijn. Er is het project Wilde Wijken die ook nog steeds activiteiten 
doen. 

Vragen leden  

 Calidris 

Volgens geruchten zou na de verhuis gemeenteschool, de Calidris terug kunnen gebruikt worden door 
de verenigingen. Klopt dit? 

Voorlopig is de Calidris deels verhuurd. Er zal worden bekeken om in de toekomst dit terug een 
volwaardige locatie te maken voor verenigingen. De Calidris is makkelijk bereikbaar, tram stopt voor 
de deur. 

 Verschillende tarieven De Zwerver en De Branding. Wat is de oorzaak hiervan? 

  De zwerver is ook soms moeilijk te reserveren volgens de verenigingen, soms staat aangegeven dat 
de zaal bezet is maar dat blijkt dan niet zo te zijn. 

Secretariaat stuurt mail naar Cultuurdienst om te bevragen. 

 Assistentiewoningen: waarom geen extra assistentiewoningen door het Welzijnshuis? 

Voorlopig starten we met de 60 assistentiewoningen. De prijzen zullen iets hoger liggen dan de 
huidige waardoor we eerst willen afwachten hoe de wachtlijst zal evolueren. Dit wordt op termijn 
geëvalueerd. 

De gronden blijven beschikbaar voor de gemeente dus op termijn zijn er nog mogelijkheden.  

 

 

 

4. Openstaande punten vorige raad en nieuwe punten  

Beleidsmedewerker komt toelichting geven over opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 

Lien Baeteman wil enerzijds situeren wat het meerjarenplan is, wat de timing is en de stand van 
zaken. Anderzijds is het de bedoeling dat de adviesraad de kans krijgt om input te geven over wat hun 
prioriteiten en krachtlijnen zijn voor de komende jaren. 
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Vanuit het beleid werd een nieuwe missie- en visietekst uitgewerkt. Door de inkanteling van het 
OCMW wordt voortaan 1 MJP opgemaakt en moet er dus ook 1 missie en visie zijn voor zowel de 
gemeente als het OCMW. De missie en visie omvatten een aantal krachtlijnen van het beleid voor de 
komende zes jaar.  

Lien maakte ondertussen al een externe en een interne omgevingsanalyse. De externe 
omgevingsanalyse omvat cijfergegevens m.b.t. bv. het aantal inwoners, leeftijden, … De interne 
omgevingsanalyse bestond uit een bevraging van alle interne diensten om zo te achterhalen waar de 
organisatie goed in is en wat nog beter kan. Op basis van deze gegevens werd een analyse gemaakt. 
In die analyse worden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Middelkerke gedefinieerd. 
Deze gegevens worden meegenomen bij de opmaak van doelstellingen.  

Naast deze gegevens wordt ook rekening gehouden met de krachtlijnen, prioriteiten, … van de 
diverse adviesraden. Ook deze informatie wordt meegenomen wanneer de doelstellingen voor de 
komende zes jaar bepaald worden. 

Hierbij merkt Lien op dat niet ‘alles’ verwerkt kan worden in het MJP. Het MJP omvat een aantal 
prioritaire doelstellingen die van zeer nabij worden opgevolgd en waarover op regelmatige basis 
gerapporteerd moet worden. Daarnaast is er ook nog zoiets als ‘overig beleid’. Dit omvat alle andere 
werking van de gemeente/het OCMW. Ook dit beleid zal in kaart gebracht worden en van nabij 
worden opgevolgd. Lien geeft ook mee dat het niet is omdat iets niet wordt opgenomen in het MJP, 
dat het daarom minder belangrijk is.  

De volledige presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag. 

In de seniorenraad van oktober komt Lien terug. 

Spontane denkpistes van de seniorenraad zijn:  

 veiligheid en buurtgericht werken; 

 kinderarmoede en armoede in algemeen;  

 participatie moet worden uitgevoerd;  

 extra tramhaltes Westende-Lombardsijde-Nieuwpoort; 

 verenigingsleven blijven ondersteunen; 

 samenwerking tussen de verschillende diensten stimuleren. 

Vormingsuitstap 2019 

De reacties zijn heel positief. Mooie uitstap, leuke sfeer, interessant. 

Goede opkomst: 35 inschrijvingen. 

Enige opmerking is dat er enkel water was in het sociaal restaurant en dat bij het ontbijt maar één kop 
koffie beschikbaar was. 

Lokaal dienstencentrum: weinig inschrijvingen. Eens bespreken. 

Seniorenfeest 2019 

 Kaartenverdeling : ten vroegste vanaf augustus  

 Werkgroep: nog kort even samenzitten om enkele afspraken te maken. 

 Flyers, affiches en toegangskaarten worden opgemaakt ( Juli). 

 Vrijwilligers : worden gevraagd tijdens seniorenraad van augustus. Gelieve al eens rond te vragen 
wie wil meehelpen. 

Toneel 21 november 2019: De Serviceflat 

 Namiddagvoorstelling  

Kaarten seniorenraad uitverkocht. 
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 Avondvoorstelling  

Er is een extra  voorstelling van ‘De Serviceflat’ op donderdag 21/11/2019 om 20u. Kaarten kunnen 

worden gereserveerd via de gebruikelijke kanalen van de cultuurdienst. 

 

5. Nieuws van de afgevaardigden 

Cultuur 

Geen nieuws 

Sport 

Er is interesse om samen met de seniorenraad een evenement op te zetten. Een idee was een soort 
spel zonder grenzen. Dit werkt leeftijd overschrijdend. 

Eventueel ergens in de tweede helft van 2020. 

Wie interesse heeft om mee te werken hieraan kan zich melden bij 
evelien.vanhaerents@middelkerke.be of delverm@telenet.be  

Inclusie 

Geen nieuws 

Woonraad 

Geen nieuws 

Centrumraad 

Geen nieuws  

6. Secretariaat en administratie 

Subsidie dossiers 

Elke vereniging krijgt zijn persoonlijke berekening mee. 

Gelieve na te gaan of alles correct is volgens de eigen berekening. 

Indien vragen, neem contact op met het secretariaat. 

Augustus/september zal het voorgebracht worden op het College van Burgemeester en Schepenen. 

Daarna volgt de uitbetaling. 

 

7. Varia 

Vraag petanque pleinen  

Er wordt een vraag gesteld of men in het weekend gebruik kan maken van de petanque velden die 
aan de veranda van het Welzijnshuis liggen. 

Dit kan gevraagd worden aan Annelies Van Damme van het Welzijnshuis. 

Haar telefoonnummer is 059 31 92 85 of annelies.vandamme@middelkerke.be  

Deze velden liggen op privé terrein dus dat dient zeker gevraagd te worden. 

Toneel Brasschaatse huisvrouwen  

Deze voorstelling gaat door in De Zwerver Leffinge. 

mailto:evelien.vanhaerents@middelkerke.be
mailto:delverm@telenet.be
mailto:annelies.vandamme@middelkerke.be
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Tickets zullen 26€ kosten. 

Alle info via Godelieve Desender : godelieve.desender@telenet.be 

Daens in Puurs  

Datum: 7/3/2020 

Alle info via Godelieve Desender : godelieve.desender@telenet.be 

De Tara  

Op zondag 23 juni 2019 houdt De Tara hun jaarlijkse BBQ ten voordele van de bewoners van RVT 
Tara. 

Iedere vereniging heeft via het secretariaat de flyer met info ontvangen. 

Voordrachten  

1. Mijn gezondheidsdossier  

De overheid heeft online programma’s ontwikkeld waarmee elke burger zijn/haar medisch 
gezondheidsdossier kan raadplegen. Het bevat zijn medische toestand, de medicatie die moet 
ingenomen worden, het resultaat van labo onderzoeken,… 

In deze lessen leren de deelnemers waar het staat, hoe ze er toegang toe krijgen en wat ze er 
kunnen in vinden. 

De cursus is een aanbod van seniorennet Vlaanderen en wordt gebracht door opgeleide 
mensen. De personen dienen hun smartphone en ID kaart met code meebrengen zodat jullie  
zullen leren aanmelden met itsme ( of een andere digitale aanmelding) dat ook voor andere 
online toepassingen van de overheid zal kunnen gebruikt worden. 

Deze voordracht/workshop staat gepland maandag 7/10/2019 om 14u in het Welzijnshuis. 

2. Geriatrie  

Dr. Ann Vandenbroucke komt op 24/10/2019 om 19u een uiteenzetting houden tot max.21u 
over wat een geriater doet  en wanneer een patiënt op geriatrie terecht komt. 

Laat ons hier goed wat promotie rond voeren. 

Vraag herinrichting grote zaal De Stille Meers  

Kan hier bij de renovatie rekening gehouden worden met het voorzien van: 

 Projectiescherm en projector 

 Goede geluidsinstallatie  

 Podium  

Dit wordt doorgegeven aan de bevoegde persoon door het secretariaat. 

Bevraging Duinenweg 

Er is een bevraging geweest in de Duinenweg. Enkele leden hebben hieraan meegewerkt en zijn 
nieuwsgierig naar de resultaten. 

Dit wordt doorgegeven aan de bevoegde persoon door het secretariaat. 

 

 

 

 

mailto:godelieve.desender@telenet.be
mailto:godelieve.desender@telenet.be
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8. Volgende raad 

De volgende algemene vergadering van de seniorenraad gaat door op woensdag 7 augustus 2019 om 
9.15u in de grote zaal van het Welzijnshuis.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 12 uur. 

 

Voor verslag, 

Evelien Vanhaerents 

 

de secretaris,        de voorzitter, 

 

 

Evelien Vanhaerents       Alfons Deley 


