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Verslag 

 
1. Goedkeuring vorig verslag dd. 03042019 

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

2. Te bespreken punten vorige raad 

 Kennismaking met de afgevaardigde van het OCMW bestuur Dhr. Luc Wybauw 

We maken kennis met dhr. Wybauw.  

Dhr. Wybauw is osteopaat op pensioen en is gedurende zijn loopbaan veel in contact geweest met 
senioren en met de problemen en opmerkingen van deze doelgroep. 

Er zijn veel actieve mensen onder de senioren en hij wil dat men niet langer neerkijk op deze 
groeiende groep inwoners. 

De vergrijzing neemt toe. 

Dhr. Wybauw wil een sleutelpositie innemen en de samenwerking met het gemeentebestuur 
stimuleren. 

Als seniorenraad zijn we hier uiteraard tevreden mee dat naast de schepen nog een extra persoon 
van het beleid afgevaardigd is. 

We benadrukken dat we heel tevreden zijn over de samenwerking met de schepen dhr. Gilliaert de 
afgelopen 6 jaar en hopen een positieve samenwerking te kunnen verderzetten. 

Het memorandum is overhandigd aan dhr. Wybauw alsook de statuten. ( Dhr. Deley heeft dit in een 
eerder kennismakingsgesprek al afgegeven.)  

Vooral inspraak vinden wij als seniorenraad heel belangrijk. Er zijn al belangrijke stappen genomen 
maar we willen graag vroeger in het proces betrokken worden. Meestal komt de vraag tot inspraak iets 
te laat. We willen graag anticiperen voor de beslissing.  

Voorbeelden: waar we inspraak hebben gegeven: GAW de Stille Meers, Casino, … 
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We danken dhr. Wybauw om zich te komen voorstellen. 

Dhr. Wybauw wil graag nog een woordje zeggen over de tentoonstelling van de dakpannen van het 
oude casino. 
Dit is echt de moeite waard. Het gemeentebestuur zou een deel van de pannen aankopen en dan in 
het nieuw casino een blijvende plaats geven. 

De inkomsten van deze verkoop zouden integraal aan de MUG helikopter worden geschonken. 

 Vormingsuitstap  

Alles is afgewerkt, er zijn wel nog vrije plaatsten over. 
Alle gegevens worden gemaild aan Lieve, die de dag de begeleiding op zal nemen. 

De kosten van de bus worden, zoals vooraf afgesproken, gedeeld met het lokaal dienstencentrum. 

 Seniorenfeest  

Lieve wil graag op korte termijn nog eens samenkomen om enkele zaken af te spreken. 

Op 13 juni heeft Evelien een overleg met Annelies. Lieve wil graag aanwezig zijn. Evelien bevraagt en 
laat Lieve iets weten. 

 Toneel  

Bijna alle plaatsen zijn verkocht. 

De kaarten zijn pas beschikbaar vanaf 8 juni, zowel bij de seniorenraad als bij de cultuurdienst. 

De organisatie ligt in handen van de cultuurdienst. Er hoeft dus voor de organisatie niets te worden 
opgenomen, de cultuurdienst voorziet alles. 

 Kwetsbaarheidsonderzoek  

Voorlopig geen verder nieuws. De resultaten zijn al lang bekend maar de acties die zouden worden 
opgesteld laten op zich wachten. 

Dit op vraag van de schepen. Momenteel blijft het bezoekersteam operationeel.  

We agenderen het als punt om meer informatie van de schepen te bekomen. 

3. Secretariaat 

 Subsidie dossiers  

De helft van de subsidiedossiers is reeds bekeken. 

Tegen de seniorenraad van juni zullen ze afgewerkt zijn. 

 Geriater  

Dr Vandenbroucke Ann komt op 24/10 om 19u een uiteenzetting houden tot max. 21u over wat een 
geriater doet edm. 

Laat ons hier goed wat promotie rond voeren. 

De vraag van het dagelijks bestuur om tijdig alle info door te geven wordt genoteerd. 

4. Varia 

 Beschikbaarheid en gebruik van de zalen. 

Er is onduidelijkheid over het al dan niet gratis gebruiken van de gemeentelijke zalen en er zijn ook 
opmerkingen over de verschillende prijzen in de gemeentelijke zalen. 

Er wordt verduidelijking gevraagd op de volgende seniorenraad. 

 



Seniorenraad 

 

 verslag 

 

 

Seniorenraad – tel. 059/31.94.00 of 0498/90.58.11– email: evelien.vanhaerents@ocmwmiddelkerke.be 

5. Definitieve opmaak agenda seniorenraad 

1.Verwelkoming door de voorzitter van de seniorenraad  

 Installatie seniorenraad  

 Voorstelling Dhr. Luc Wybauw: afspraken tot samenwerken  

2. Goedkeuring verslag van  3 april 2019 

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

 Samenwerking met gemeente: 2 afgevaardigden  

 Kwetsbaarheidsonderzoek: stand van zaken  

 Gebruik gemeentelijke zalen  

4. Openstaande en nieuwe punten seniorenraad  

 Vormingsuitstap evaluatie  

5. Nieuws van de afgevaardigden 

6. Secretariaat en administratie 

 Subsidiedossier  

 Geriater  

7. Varia 

8. Volgende raad gaat door op woensdag  5 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

de secretaris, de voorzitter, 

Evelien Vanhaerents Alfons Deley 
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