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  Middelkerke  

 

Verslag algemene ledenvergadering 07/08/2019 (SER/2019/4) 

Aanwezig: D. Gilliaert, voorzitter BCSD en lid van het college; 
 
A. Deley, voorzitter; 
 
W. Van Laer, L. Desender, ondervoorzitter ; 
 
E. Vanhaerents, secretaris; 
 
J. Symoen, R. Rousseeuw, G. Opstaele, J. Vannecke, Y. Deceuninck, J. Demesmaeker, 
R. De Moor, L. Allary, M. Vermaesen, M. Landschoot, J. Dewachter, L. Bonte, R. Haest, 
E. Naeyaert, leden; 

Verontschuldigd:  G. Roseeuw, C. Vanexem, R. Hoet, J. Levecque, leden; 
 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 09:15 uur. 

 

Verslag 

 

1. Verwelkoming 

De voorzitter van de seniorenraad heet alle leden van de algemene vergadering welkom. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 5 juni 2019 wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 

3. Woord aan de voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en lid van college  

Kwetsbaarheidsonderzoek: “eenzaamheid” : gesprek   ( mogelijkheid aparte brochure/ 
extra ruimte in bestaande brochure(s),… 

Alle seniorenverenigingen hebben een rapport met de resultaten ontvangen in augustus 2018. De 
resultaten lagen in de lijn van de verwachtingen en concrete acties zullen verder uitgewerkt worden. 

Het dienstencentrum is een belangrijke schakel hierin. Het decreet benadrukt meer buurtgericht 
werken en de medewerker van het dienstencentrum speelt hier al volop op in. Zij zit bepaalde dagen 
op locatie ( De Wiek Leffinge en Buurthuis Westende). 

De schepen wil ook benadrukken dat een belangrijke rol is weggelegd voor de erkende 
seniorenverenigingen. De verenigingen zijn belangrijke partners in het detecteren van eenzaamheid 
bij ouderen en kan met hun aanbod bepaalde mensen tegemoetkomen en eventueel uit hun 
eenzaamheid halen. 

Vervoer en mobiliteit zijn belangrijke factoren en zal in de toekomst ook verder besproken worden. 

Angst en onveiligheid beginnen stilaan ook een overheersende rol te spelen. Dit moeten we verder 
opvolgen. 
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Er is een vergadering geweest in de raadzaal van gemeentehuis met enkele actoren maar door een 
misverstand in communicatie waren niet alle partners aanwezig. Dit is een les voor de toekomst dat er 
gerichtere communicatie dient te gebeuren zodat een overleg gestructureerd kan verlopen. 
Hierop werd het voorstel gelanceerd om een brochure voor senioren uit te werken. Een andere 
mogelijkheid is eventueel een pagina voor de seniorenraad/seniorenverenigingen in De Sirene.  

 De schepen staat hier niet negatief tegenover maar wil graag een concreet voorstel. 

Aanbod assistentiewoningen in Middelkerke: algemeen + betaalbaar + vragen van 
huidige bewoners naar informatie  

De schepen wenst te benadrukken dat GAW De Stille Meers betaalbaar zal zijn wanneer dit wordt 
vergeleken met omliggende gemeenten.  

De dagprijzen zullen rond de €25/dag liggen voor een standaard flat. In de seniorenraad van oktober 
zullen de definitieve prijzen gekend zijn. 

De schepen wenst mee te geven dat met ingang van 1 juli 2019 er een nieuwe woonassistent is 
namelijk mevrouw Griet De Houwer, die deze taak voltijds zal opnemen. 

Zij is momenteel bezig met elke bewoner een persoonlijk gesprek te hebben over de wens van 
appartement en de dagprijzen van toepassing voor hen. 

De gesprekken verlopen heel vlot en elke bewoner en/of zijn of haar contactpersoon zijn hier bij 
betrokken. De bewoners hebben ook al een kijkdag van het modelappartement achter de rug en de 
meningen waren uitermate positief. 

De verhuis zou plaatsvinden in januari 2020 en de nieuwe dagprijzen zouden ingaan vanaf 1 februari. 
Het welzijnshuis zal instaan voor de kosten van de verhuis. Dit zal door een erkende firma gebeuren in 
samenwerking met gemeentelijke diensten. 

De deuren van de residentie zullen worden opengezet voor het grote publiek op de dag van de zorg 
2020 nl. 15 maart 2020. 

 De seniorenraad vraagt om ook al eens de modelflat te mogen bezichtigen vooraleer de 
bewoners er in trekken.  

De schepen zal dit in samenspraak met de bouwheer bekijken of een uitzondering kan worden 
gemaakt voor de seniorenraad. 

Woonraad: uitbreiding taken ( Besluit Vlaamse regering) : wat is de nieuwe situatie? 
Zijn er veranderingen?  

De belangrijkste wijzigingen hier zijn een wijziging in de stemgerechtigde leden. 

Enkele personen zijn hier geschrapt als stemgerechtigd lid: de algemeen directeur, Matexi en de 
eigenaars. 

Gebruik zalen + vragen met betrekking tot De Zwerver en De Branding 

Momenteel is dit in overleg. Meer nieuws in latere seniorenraad.  

Alle gemeenschapszaaltjes blijven wel te gebruiken door de verenigingen. Ook de refters van de 
gemeentescholen zijn ter beschikking bv. op woensdagnamiddag. 

Wordt Trefpunt in Leffinge gesloten? 

Er zijn verschillende geruchten hieromtrent in de wandelgangen. De mogelijkheden zijn in onderzoek 
om van de bibliotheken meer een ontmoetingsplek te maken.  

Er is een vooronderzoek geweest met overleg met gebruikers, personeel en college gestaafd met 
cijfermateriaal. 

Het college, de bevoegde schepen en de diensten bekijken de mogelijkheden.  

Later zal hierover meer nieuws volgen. 
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 De seniorenraad vraagt om het systeem van boekenautomaten en/of boekenkasten te 
bekijken. In andere gemeenten zie je dit regelmatig.  

 De seniorenraad vraagt ook zeker rekening te houden met hoogbejaarden die graag eens een 
boek ontlenen, wordt met deze doelgroep rekening gehouden? 

 De seniorenraad benadrukt dat de bibliotheek een ontmoetingsplaats is die mee kan helpen 
een antwoord te bieden op eenzaamheid van de dorpsbewoners 

Leffinge Leurenplein: plein of parking? 

Bij grote activiteiten en dergelijke kan op het plein geparkeerd worden maar de dienst mobiliteit wil dit 
niet stimuleren. 

Daarom komt geen definitief P bord.  

 Seniorenraad vraagt de mogelijkheid om bij grote evenementen of activiteiten een tijdelijk bord 
te plaatsen met P? 

Andere punten  

De schepen wenst mee te delen dat bij een onverwachte controle  WZC De Ril een score van 99% 
heeft behaald. De enige opmerking ging over een beetje verf die ontbrak aan een deurrand. 

Dit maak de schepen extra trots op zijn medewerkers van WZC De Ril. 

Ook bij de hittegolf ging veel extra aandacht naar de bewoners zoals extra drankjes, ijsjes, voetbaden, 
medicatie aanpassing, … dit is alvast een dikke pluim waard. 

Met deze positieve noot rond de schepen af. 

4. Openstaande punten vorige raad en nieuwe punten  

Vorming toegankelijke gemeente 20 juni 2019: deelname en verslag 

De communicatie hieromtrent was niet heel duidelijk waardoor sommige de vorming niet hebben 
kunnen volgen. 

Lieve was aanwezig voor de seniorenraad.  De vorming werd gegeven door INTER.  

Men kreeg een schema waarop kon worden aangeduid wat in de gemeente Middelkerke aanwezig is.  

In werkgroepen werd dit dan meer in detail besproken.  

Wat opviel was de onduidelijkheid binnen de gemeentelijke diensten omtrent wie welke taak heeft 
binnen de gemeente, dus dit werkte verhelderend. 

Vervolg 10 oktober 2019. 

E- bike lessen 26 juni 2019: deelname en evaluatie 

De lessen zijn doorgegaan. Er was wel interesse. 

In de toekomst misschien mogelijk om hier meer promotie rond te voeren. 

Seniorenfeest 2019: keuze dag, aantal kaarten per vereniging, start 
voorverkoop en vraag tot vrijwilligers 

De verkoopprijs per kaart bedraagt 10€.  

Het aantal kaarten waar u als vereniging recht op heeft, is u via mail doorgegeven. Indien u kaarten 

over heeft, dient u dit te laten weten aan het secretariaat ( Evelien). We vragen de afdelingen om de 

afrekening zo spoedig mogelijk te laten gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van de 

seniorenraad : BE29 7765 9309 3564 Seniorenraad Middelkerke  
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Dit graag tegen ten laatste 15 oktober 2019. Pas na betaling bent u zeker van uw kaarten. U kunt de 

betaalde kaarten afhalen op het secretariaat na afspraak vanaf maandag 2 september 2019. 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds het secretariaat contacteren: 059/31.94.00 of via 

evelien.vanhaerents@middelkerke.be . Het secretariaat is gesloten van vrijdag 16/8/2019 tem vrijdag 

30/8/2019. 
We doen graag terug beroep op enkele vrijwilligers. De namen worden genoteerd. Deze personen 
zullen nog een mail krijgen met de planning. 

Vormingsuitstap 2020: voorstellen  

Voorstel: VLASPIT ( Scherpenheuvel – Diest).  Maatwerk op mensenmaat: van afval kaarsen/kurk 
nieuwe kaarsen en kurk maken.  Hierbij is een    eetcafé en buurtrestaurant.   In de buurt zijn tal van 
mogelijkheden om er een aangename dag van te maken. 
We dienen een datum te prikken hiervoor. Voorstel donderdag 14 mei 2020? 

Toneelvoorstellingen: stand van zaken  

Alle kaarten zijn verkocht. Intussen is er een extra voorstelling van De Serviceflat gepland om 20u, 
hiervoor zijn nog kaarten ter beschikking. Iedere vereniging heeft hierover een mail ontvangen van het 
secretariaat. 

Subsidiedossiers : verduidelijking termen  

Dit wordt verplaatst naar een latere seniorenraad. 

Subsidies zullen pas na september worden uitbetaald. 

5. Nieuws van de afgevaardigden 

Cultuur 

Geen nieuws  

Sport 

Sportverdienste krijgt een nieuwe input  

In mei 2020 zou er gekozen worden voor een nieuw systeem, een soort van familie sportdag. Dit 
wordt verder besproken, later hierover meer nieuws. 

Inclusie en toegankelijkheid  

Blijft een raad. 

Nieuw bestuur verkozen. Voorzitter vanaf heden is Machteld Meesschaert, secretaris is mevrouw Sara 
Zajc ( Dyade) en penningmeester Annie Van Acker. 

De toegankelijkheidsprijs wordt dit jaar niet toegekend. 

Een flyer in verband met parkeerboetes is tijdelijk afgeschaft, omwille van verwarring met echte 
parkeerboetes. 

30/11: een avond gepland met Raymond van groenenwoud in combinatie met paëlla. 

De warmste week: eventueel terug actie zoals vorig jaar met de krijtmokken. Thema dit jaar is 
slechtziendheid. 

Woonraad 

Zie punt van voorzitter Comité Sociale Dienst en lid van het college Dhr. Gilliaert 

mailto:evelien.vanhaerents@middelkerke.be
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Centrumraad 

De Wiek : 2 namiddagen per week is centrumleidster van het lokaal dienstencentrum aanwezig. 

De namiddag met pannenkoeken was heel succesvol: 15-20 personen in de benedenzaal. 

6. Secretariaat en administratie 

Vragen vorig verslag: 

Petanquepleinen lokaal dienstencentrum 

De petanquepleinen kunnen voor éénmalig gebruik worden aangevraagd via de website. 

https://www.middelkerke.be/nl/formulieren/zaalaanvraag-welzijnshuis 

Indien niet voor éénmalig gebruik maar voor structureel gebruik, kunt u contact opnemen met de 
centrumleidster van het lokaal dienstencentrum. 

Herinrichting grote zaal  

Projectie scherm en geluidsinstallatie zijn in de raming opgenomen. 

Podium wordt meegenomen in de besprekingen of dit al of  niet noodzakelijk is. 

Bevraging Duinenweg  

De mobiliteitsambtenaar liet weten dat er een bevraging heeft plaatsgevonden in verband met de 
duinenweg. Elke bewoner tussen De Gierigaard en de Sluisvaartstraat heeft een brief ontvangen en 
kon via de website reageren. Het ging vooral over het al dan niet behouden of verplaatsen van de 
bareel. De mensen konden ook nog andere problemen doorgeven. 

Volgende resultaten kwamen naar voor. 

 

 

 

https://www.middelkerke.be/nl/formulieren/zaalaanvraag-welzijnshuis
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Vragen aan cultuurdienst m.b.t. zaal De Zwerver en De Branding  

Op de vraag naar de tarieven in De Zwerver laat de verantwoordelijke weten dan tarieven drank 
worden bepaald door de concessionaris en dat ze niet meer dan 1,5 keer de inkoopprijs mogen 
bedragen. Dit verklaart het verschil in de prijzen. 

 

7. Varia 

 Graag een moment van stilte naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Anna Boone, 
echtgenote van Raoul Keirsebilck die vele jaren de voorzitter was van OKRA Schore. Vanuit de 
seniorenraad betuigen we onze deelneming aan familie, vrienden en kennissen. Veel sterkte! 

 KGB Leffnge : Ambiance aan zee vrijdag 23 augustus 2019: folder rondgegeven  

 OKRA Westende- Lombardsijde: Optreden 29/10/2019 Sparkling Diamonds om 14u in de feestzaal 
De Stille Meers. 

8. Volgende raad 

De volgende algemene vergadering van de seniorenraad: woensdag 2 oktober 2019 om 9.15u 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:00 uur. 

 

de secretaris,        de voorzitter, 

 

 

 

Evelien Vanhaerents       Alfons Deley 


