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Verslag algemene vergadering van 13 februari 2017 

 

 
Aanwezig: Blomme Johan (Vief Zwevegem), Bulcaen Willy (OKRA Zwevegem), Bulckaert 
José (OKRA Zwevegem), Caulier Luc (Culturele raad), Claeys Marc (schepen), De Baere Willy 
(Vief Zwevegem), De Clercq Monique (OKRA Zwevegem), Declercq Annie (OKRA Sint-
Denijs), Decock Willy (OKRA Otegem), Deconinck Jean-Pierre (S-Plus Zwevegem), Defoirdt 
Katrien (OCMW-voorzitter), Dehullu Erik (OKRA Zwevegem), Delahousse Ronny (S-Plus 
Zwevegem), Delombaerde Erik (Neos Zwevegem), De Meersseman Pierre (OKRA 
Zwevegem), Demeulemeester Rosa (OKRA Otegem), Depaepe Greta (OKRA Zwevegem), 
Deschepper Monique (OKRA Zwevegem - penningmeester), Desmet Marijke (S-Plus Moen), 
Devolder Eric (OKRA Otegem), Fasseur Arlette (S-Plus Moen), Hugelier Anna (Neos 
Zwevegem), Lanssens Anny (OKRA Sint-Denijs), Poleyn Marc (Neos Zwevegem), Tienpont 
Jozef (OKRA Zwevegem - voorzitter), Vandendriessche Marc (OKRA Sint-Denijs), 
Vandenheede Raoul (OKRA Zwevegem), Vanheule Arsene (OKRA Sint-Denijs), 
Vanwonterghem Maurice (S-Plus Zwevegem), Verstraete Marc (sportraad), Vuylsteke Marc 
(OKRA Otegem), Waelkens Nelly (S-Plus Moen), Orins Marijke (dienst burger en welzijn - 
secretaris).  
 
Verontschuldigd: Hugelier Josiane (OKRA Heestert), De Praeter Camiel (OKRA Heestert), 
Desloovere Antoon (ere-voorzitter), Desmet Christine (OKRA Moen), Verhelle Norbert (OKRA 
Moen) 

 

 
Agenda:  

1. Verslag van de vergadering van de ouderenadviesraad van 12 december 2016 
2. Jaarverslag en financieel verslag 2016 
3. Projecten/activiteiten 2017 
4. Feedback meerjarenplanning  
5. Feedback vanuit andere raden (WOAS, andere adviesraden)  
6. De verenigingen aan het woord: waar zijn we mee bezig  
7. Varia  

 

 
1. Verslag vergadering van de ouderenadviesraad van 12 december 2016  
Het verslag van de vorige vergadering van de ouderenadviesraad wordt doorgenomen en 
goedgekeurd. 
Aanvulling:  
Feedback i.v.m. het reglement rond beheer van de inschrijvingslijst en de 
opnameprocedure voor de groep assistentiewoningen Blyhove I en II en de Courbe. 
De OCMW-voorzitter was aanwezig op het vast bureau van de ouderenadviesraad en gaf aan 
dat na de algemene vergadering van de ouderenadviesraad er werd teruggekoppeld naar het 
vast bureau OCMW. Wat betreft art. 1.3. “woonplaats” kwam er na bespreking binnen het 
OCMW nog een voorstel tot aanpassing:  
Personen moeten in Zwevegem wonen of een langdurig verblijf in Zwevegem kunnen 
aantonen.  

 Een kandidaat wordt als inwoner van Zwevegem beschouwd als hij op datum 
van de aanvraag tot inschrijving reeds 10 jaar (i.p.v. 5 jaar) is ingeschreven in 
het bevolkingsregister van Zwevegem. 
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… 
 Wie nooit in Zwevegem gewoond heeft/gedomicilieerd was, komt niet in 

aanmerking voor inschrijving op de lijst. 
Niet-inwoners van Zwevegem moeten 25 jaar in Zwevegem gedomicilieerd geweest zijn. (i.p.v. 
‘Alle aanvragen van niet-inwoners van Zwevegem zullen besproken worden in het 
eerstvolgende comité ouderenzorg. Daar zal rekening houdende met de jaren (minimum 20 
jaar) die deze persoon in het verleden in Zwevegem heeft gewoond of gedomicilieerd was, en 
rekening houdende met de familiale of andere binding die er op het ogenblik van de aanvraag 
nog is met Zwevegem, geoordeeld worden om deze persoon al dan niet toe te laten op de 
inschrijvingslijst’). 
 Het vast bureau van de ouderenadviesraad vroeg om toch het menselijk sociaal aspect van 
familiale binding niet te vergeten, cfr. bezoek van dichte familie.  
De OCMW-voorzitter geeft aan dat de belangrijkste wijzigingen tegenover het vroegere 
reglement zullen worden toegelicht in een aantal infomomenten op donderdag 9 maart 2017 
in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29. Er zijn verschillende tijdstippen voorzien, met name 
om 14 u., 16 u. en 18 u. Geïnteresseerden dienen zich vooraf in te schrijven via het 
woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be of op het nummer 056/ 28 53 00. De uitnodiging tot 
de infomomenten is opgenomen in het volgende Infopunt. Wie op de wachtlijst staat voor de 
assistentiewoningen, krijgt ook een brief toegestuurd. 
Bemerkingen: 

- Voor alle duidelijkheid: dit betreft het reglement voor de assistentiewoningen Blyhove 
I en II en de Courbe. 

- Waar kan je inschrijven op de wachtlijst? Neem contact op met Hanne Bellemans of 
Annelies Clarysse in het woonzorgcentrum Sint-Amand. Je kan een afspraken maken 
via het onthaal woonzorgcentrum. 

 
2. Jaarverslag en financieel verslag 2017 
Het jaarverslag (in bijlage) werd meegestuurd met de uitnodiging tot deze vergadering. Er zijn 
geen bemerkingen. 
We zijn 2016 gestart met 5.273,21 euro budget (2015: 4.965,43 euro). Uitgaven waren er vnl. 
i.k.v. de projecten, de kaarting en de nieuwjaarsvergadering. Belangrijkste inkomst is de 
gemeentelijke toelage van 825 euro. We sluiten het jaar af met 5.748,44 euro op de 
spaarrekening, 65,09 euro op de zichtrekening, 26,14 euro in kas, of zijnde een totaal van 
5.839,67 euro (2015: 5.273,21 euro). 
De voorzitter vraagt de leden na te denken over de besteding van het beschikbare budget, en 
voorstellen te doen. 
 
3. Projecten/activiteiten 2017. 
Themavergadering 20 maart 2017 
Thema “menswaardig verblijven in een woon- en zorgcentra - respect voor de 
rusthuisbewoner” – 20 maart –– raadzaal Gemeentepunt: 

- 14.30 u.: start met verwelkoming en inleiding door de voorzitter J. Tienpont 
- 14.40 u.: mensenrechten in de Belgische residentiële ouderenzorg, toelichting door 

Davy Verhard, van het Interfederaal Gelijkekansencentrum  
- 15.20 u.: korte pauze, koffie met koekjes 
- 15.30 u.: panelgesprek rond het thema “patiënt staat centraal” binnen onze 

woonzorgcentra in Zwevegem. 
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 Panelleden: directeur WZC Curando Heestert, de OCMW-voorzitter en een 
hoofdverpleegkundige van WZC Sint-Amand Zwevegem (de directeur kan niet 
aanwezig zijn).  

 Moderator: Bram Claeys. 
Marijke stuurde een brief aan de ouderenverenigingen, met verzoek om vragen/opmerkingen. 

 Vragen/opmerkingen formuleren en doorgeven aan Marijke of de 
voorzitter vóór 10/3/2017;  

 Initiatief ruim bekendmaken – flyer in bijlage gevoegd om te 
verspreiden, papieren exemplaren kunnen worden gevraagd aan 
Marijke. De flyer wordt ook opgenomen in het volgende Infopunt. 

We vragen aanwezigheid te bevestigen tegen 15 maart. 
De voorzitter van de ouderenadviesraad roept de verenigingen op dit initiatief bekend te 
maken. 
Kaarting: maandag 15 mei 2017 (niet maandag 1/5 (Feest van de Arbeid) en 8/5 (algemene 
vergadering ouderenadviesraad)). Voorbereidende vergadering op maandag 6 maart 2017 –
Michaël stuurt uitnodiging.  
Zouden losse kaarters, niet verbonden aan een vereniging, ook kunnen deelnemen? Dit 
verzoek wordt meegenomen naar de werkgroep. 
Project elektrisch fietsen: gezien Okra dit jaar geen verder initiatief op dit vlak zal nemen, 
besluit de raad om ook vanuit de ouderenadviesraad geen sessie (met de nadruk op veiligheid 
en regelgeving) alleen te organiseren in 2017. Het project wordt verdaagd naar 2018. 
 
4. Opvolgen meerjarenplanning  
Zorgnetwerk: voorbereiding volop lopende. Start in maart. 
Het project steunt op de vrijwilligers. Het zorgnetwerk doet dan ook een warme oproep voor 
vrijwilligers. 
De zorgnetwerkcoördinator contacteerde reeds verschillende verenigingen. 
Op 2 locaties in groot-Zwevegem hebben we een dorpsrestaurant, namelijk 1 te Zwevegem 
(WZC Sint-Amand) en 1 te Heestert (LDC De Symfonie).  
Er wordt gekeken om vanuit het zorgnetwerk op bepaalde dagen gezamenlijk vervoer te 
organiseren naar het dorpsrestaurant. 
Beide initiatieven worden in de kijker geplaatst in het volgende Infopunt en op een 
persmoment op 28/2. 
Bij het dorpsrestaurant staat ontmoeting centraal. Vandaar dat er ook zal gekeken worden, 
voor wie dit wenst, dat men na de maaltijd ook kan aansluiten bij activiteiten in het 
woonzorgcentrum. 
2de kerstfeest vond plaats op 18 december. In totaal zo’n 70-tal aanwezigen, waaronder ook 
een aantal ouderen. Sinds dit jaar was er een nieuwe trekker, nl. Beweging.net.  
Belangrijk om dit initiatief verder te laten groeien. Positieve evaluatie, en zal ook dit jaar 
plaatsvinden.  
Volgende vragen/zaken worden vanuit de raad voorgelegd aan de schepen: 
- Proefproject ‘fietsers in voorrang’ op het Guldensporenpad: dit is verwarrend. Het houdt 

ook risico in: bij de Hugo Verrieststraat is er voorrang, en dan elders weer niet. Het zou 
simpeler zijn als er één systeem is (bv. fietsers nergens voorrang). 

 De schepen geeft aan dat het een proefsituatie is die werd opgesteld met de Provincie. 
Op basis van de ervaringen zal het concept nog worden bijgestuurd, en zal er worden 
gekeken voor nog betere inrichting. 

- Er wordt ook gewezen op de gevaarlijke situatie voor fietsers aan het rondpunt De 
Blokken en in de Harelbeekstraat. 
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- Vanuit Sint-Denijs wordt gewezen op het feit dat er geen duidelijke aanduiding is i.k.v. de 
werken daar aan het station, waardoor mensen die van richting Bossuit komen voor een 
voldongen feit staan. De schepen geeft aan dat de vraag reeds naar gemeente Avelgem 
en de aannemer is gesteld. 

De OCMW-voorzitter belicht de stand van zaken van: 
- Assistentiewoningen de Courbe Leanderhof: ruwbouw gelijkvloers moet af zijn tegen 

maart. 
- Rusthuis: de airco is in de feestzaal geïnstalleerd. Werken dienst 0, 1 en 2 kant 

Otegemstraat zijn klaar. Binnen dienst 3 en 5 zullen nu de vloeren worden 
aangepakt. Vanaf 10 maart zal de centrale ingang van het woonzorgcentrum opnieuw 
langs de Otegemstraat zijn. 
In maart zal het Sint-Amandstraatje ook opnieuw open zijn. 

- De 33 tijdelijke units zullen begin mei worden afgebroken, deze ruimte wordt dan 
opnieuw parking. 

 
5. Feedback vanuit andere raden 
Aandachtspunt is de feedback van onze vertegenwoordigers in andere overlegorganen.  
Nieuws vanuit: 

- Sportraad (Marc Verstraete): vergadert 5 à 6 keer per jaar, en er zijn ook aparte 
werkgroepen. Geen meldingen.  

- GeCoRo (Eric Dehullu): eerstvolgende vergadering is gepland op 7 maart 2017.  
- Culturele raad (Luc Caulier): in april worden de cultureel verdienstelijke 

personen/verenigingen gehuldigd.  
- NoordZuidraad (Luc Caulier): mosseldiner op 19 februari 2017 a.s., ten voordele van 

Zorgpunten in Kinshasa.  
De voorzitter J. Tienpont zal vanaf heden de ouderenadviesraad vertegenwoordigen binnen 
het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS). 
 
6. Seniorenverenigingen aan het woord: waar zijn we mee bezig 
De adviesraad vormt een belangrijk platform tussen de verschillende verenigingen. Informatie-
uitwisseling is hierbij ook een belangrijk gegeven. Vandaar ook de vraag aan de 
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties om in elke vergadering toe te lichten 
waar men mee bezig is – belangrijkste actiepunten.  
De verschillende verenigingen organiseren allerhande activiteiten (fietsen, wandelen, kaarten, 
bowlen, uitstappen, ontmoetingsmomenten, ledenfeesten, spelnamiddagen, voordrachten,…) 
en zetten de reguliere werking verder. We noteren in het bijzonder: 
Okra Zwevegem viert dit jaar het 65-jarig bestaan van de vereniging. 
Okra Sint-Denijs organiseert in de paasvakantie een wandeling samen met de kleinkinderen. 
In 2017 organiseren zij ook een feest voor hun 80-jarigen. 
 Okra Sint-Denijs haalt aan dat de kostprijs voor het gebruik van OC Ter Streye hoog oploopt. 
Voor hun vorig ledenfeest moesten ze 80 euro voor de zaal + 165 euro voor gasverbruik 
betalen. Indien ze de volledige grote zaal huren kost dit hen 175 euro. 

 De schepen geeft aan dat dit moet meegenomen worden binnen het bestuur van de VZW. 
In deze VZW zijn de verenigingen ook vertegenwoordigd. 
Ook de Comités 60-plussers zetten hun activiteiten verder op de deelgemeenten:  

- Heestert: Feest 60+ in augustus 
- Moen: Feest 60+ met ommegang Moen 
- Otegem: Feest 60+ op 17 oktober 
- Sint-Denijs: Feest 60+ op 2 juni 
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- Zwevegem: Feest 60+ was begin januari. Op 21/4 organiseert het Comité in zaal 
Uilenspiegel een Souper-Dansant. 

 
7. Varia 
Het invulformulier ‘activiteitenverslag 2016’ voor de toelagen wordt ter zitting aan alle 
verenigingen bezorgd. Ingevuld terug te bezorgen vóór 31 maart 2017. Er is een bijkomende 
vragenlijst bijgevoegd voor de simulatie mogelijk te maken i.k.v. het ontwerp nieuw 
subsidiereglement. 
 
De vergadering wordt gevolgd door de nieuwjaarsreceptie, met de nieuwjaarswensen van de 
voorzitter J. Tienpont. De voorzitter huldigt hierbij ook de uitgetreden leden 2016 Germain 
Vanhaesebroucke en Dominique Moreels. 
 

Volgende algemene vergadering: maandag 8 mei 2017 – 14 uur – Gemeentepunt. 
  



   
OUDERENADVIESRAAD ZWEVEGEM 

 

Pagina 6 van 9 
Vergadering 13.02.2017 
 

BIJLAGE 

OUDERENADVIESRAAD ZWEVEGEM 
 

JAARVERSLAG 2016 

 
Ook in 2016 lag het accent van de ouderenadviesraad op adviesverlening, actieve participatie 
en inspraak.  
 
De werkgroep subsidiereglement werd binnen de ouderenadviesraad in april 2016 opgestart 
en nam het bestaande reglement voor betoelaging van de ouderenverenigingen onder de 
loepe. Bemerkingen vanuit de verschillende verenigingen werden gebundeld en besproken. 
Eind 2016 lagen de principes vast waarop de werkgroep nu verder zal bouwen: 
Drie grote luiken binnen het reglement:  
A. de structuur van de vereniging: aantal leden en aantal vrijwilligers, die zich inzetten voor 

de werking van de vereniging. 
B. de werking van de vereniging, waarbij de activiteiten/initiatieven als volgt worden 

geclusterd:  
- activiteiten die de zelfredzaamheid van ouderen in de thuissituatie versterken;  
- activiteiten specifiek voor de ouderen binnen de woonzorgcentra in Zwevegem of 

specifiek voor ouderen binnen een bepaalde wijk;  
- activiteiten die een louter ontspannend karakter hebben.  

C. Huur van zalen door de vereniging voor zelf georganiseerde activiteiten  
Op het toelagebedrag zou een verdeelsleutel worden toegepast. Voorstellen op dit vlak worden 
in 2017 getoetst d.m.v. simulaties.  
Doelstelling is dat het nieuw subsidiereglement zou ingaan vanaf de nieuwe legislatuur. 
 
In elke algemene vergadering brachten de schepen en de OCMW-voorzitter verslag uit over 
de uitvoering van de meerjarenplanning 2014-2019. In elke vergadering werd er ook tijd 
vrijgemaakt voor vraagstelling, verduidelijking en raadgeving over bepaalde punten, zoals 

- de nieuwbouw woonzorgcentrum Sint-Amand, opvolging werken, prijszetting, 
wachtlijst, erediensten binnen het woonzorgcentrum, medicatie,…; 

- assistentiewoningen in Leanderhof; 
- de afspraken rond maaltijden woonzorgcentrum, serviceflats,…; 
- de poetsdienst OCMW; 
- de onderhoudsplicht en het leggen van hypotheek op de woning; 
- het armoedepreventieplan en de initiatieven in dit kader; 
- de opstart van een zorgnetwerk in Zwevegem en een dorpsrestaurant in de 

woonzorgcentra; 
- Zwevegem Hartveilige Gemeente;  
- de gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren;  
- het charter gezonde gemeente: project “Zwevegem stopt met roken”;  
- de nieuwe aanvraagprocedure tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid; 
- punten rond mobiliteit (specifieke verkeerssituaties, verkeersveiligheid fietsers, 

snelheidsbeperkende maatregelen, (gevaarlijke) oversteken,…); 
- de kerkhoven (toegankelijkheid, banken,…); 
- openbare toiletten; 
- opvang van vluchtelingen in Zwevegem. 
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De raad gaf op vraag van het beleid ook advies over  
-  het plaatsen van bijkomende AED’s; 
- het nieuw gemeentelijk reglement voor toekennen van een bijzondere toelage;  

- het reglement dat het beheer van de inschrijvingslijst en de opnameprocedure 
regelt voor de groep assistentiewoningen Blyhove I en II en de Courbe.  

- de gemeentelijke toelagen voor seniorenverenigingen en de feesten voor 60+. 
De raad verdiepte zich in 2016 verder in het thema “menswaardig ouder worden”. In dit kader 
nam de raad volgende initiatieven en nodigde deskundigen uit: 

- 8/2: toelichting over het aanpassen van de woning door Inter - Westkans (West-
Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid);  

- 9/5: uiteenzetting over sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Zwevegem: 
missie en visie, plan van aanpak, het aanbod voor senioren/ouderen - nu en de 
toekomstplannen, hoe gebeurt de toewijzing;  

- 20/9: uiteenzetting over financiële tegemoetkomingen voor ouderen en de 
werking van een dienst maatschappelijk werk binnen een ziekenfonds; 

- 12/12: toelichting ligdagprijsbepaling in woonzorgcentrum Sint-Amand; 
- 12/12: opstart van een zorgnetwerk in Zwevegem. 

 
De raad organiseerde op 26 april vorming rond elektrisch fietsen.In het kader van de 
campagne mediawijsheid organiseerde de ouderenadviesraad, voor ouderen i.s.m. 

Seniorennet, op 21 maart 2016 een sessie over 
facebook. Een sessie over gevaren van betalen 
via internet en online bankieren vond plaats op 
5 september 2016. 
 
Op 23 februari 2016 vond de officiële uitreiking 
plaats van de titel FairTradeGemeente. In dit 
kader ontving de ouderenadviesraad ook een 
oorkonde voor haar inzet i.k.v. FairTrade.  
 
 
 
De raad organiseerde ook dit jaar, op 2 mei, een 

kaarting voor alle seniorenverenigingen van Groot-Zwevegem.  
  
Daarnaast verzorgden de vijf deelcomités de feesten voor 60-+ers en initiatieven in het kader 
van de week van de derde leeftijd in de verschillende deelgemeenten. Op 7 maart 2016 was 
er overleg tussen de vijf comités. 
 
 
Aandachtspunt was ook de feedback van de vertegenwoordigers van de ouderenadviesraad in 
andere overlegorganen (WOAS, sportraad, culturele raad, adviesraad gezins- en 
welzijnsbeleid, milieuraad, GeCoRo). Dit jaar werd ook een lid van het Vast Bureau van de 
raad aangeduid als vertegenwoordiger binnen het overleg van het woonzorgcentrum Curando 
Heestert. 
De adviesraad vormt ook een belangrijk platform tussen verschillende verenigingen. 
Informatie-uitwisseling is hierbij ook een belangrijk gegeven. In elke vergadering kwamen in 
2016 ook de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties aan het woord.   
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De raad kende ook een aantal wijzigingen in de samenstelling. De sportraad vaardigde Marc 
Verstraete af als nieuwe vertegenwoordiger. Met droefheid moesten we in 2016 afscheid 
nemen van Thérèse Glorieux, bestuurslid van de raad en voorzitter van OKRA Sint-Denijs. Voor 
Okra Sint-Denijs werden Arsène Vanheule en Anny Lanssens afgevaardigd als nieuwe 
vertegenwoordigers. Marc Vandendriessche werd verkozen tot nieuw lid van het Vast Bureau 
voor deelgemeente Sint-Denijs. 
 
Detail: 
- 8 februari 2016: vergadering:  

 Jaarverslag en financieel verslag 2015  

 Projecten  

 Feedback en opvolgen meerjarenplanning  

 Feedback vanuit andere raden (WOAS, andere adviesraden)  

 Seniorenverenigingen aan het woord: waar zijn we mee bezig  

+ een uiteenzetting over aanpassen van de woning, door Inter (Westkans).  
- 7 maart 2016: overleg comités 60-+ers deelgemeenten: 

 Werking en activiteiten van de comités. 

 Afspraken en suggesties. 
- 7 maart 2016: vergadering met verantwoordelijken voor de kaarting 2016 
- 2 mei 2016: kaarting 
- 9 mei 2016: vergadering:  

 Advies toelagen verenigingen 2016  

 Verslag werkgroep subsidiereglement 

 Evaluatie kaarting 2 mei  

 Projecten: stand van zaken  

 Opvolgen meerjarenplanning en adviesverlening  

 Feedback vanuit andere raden (WOAS, andere adviesraden)  

 Verenigingen aan het woord: waar zijn we mee bezig  
+ een uiteenzetting over sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Zwevegem.  

- 20 september 2016: vergadering:  

 Advies toelagen (comités) 
 Verslag werkgroep subsidiereglement  

 Financieel verslag kaarting 2016  

 Advies reglement voor toekennen van een bijzondere toelage  

 Projecten: stand van zaken  

 Planning 2017  

 Feedback meerjarenplanning  

 Feedback vanuit andere raden (WOAS, andere adviesraden)  

 Seniorenverenigingen aan het woord: waar zijn we mee bezig  
+ uiteenzetting over financiële tegemoetkomingen voor ouderen en de werking van een 
dienst maatschappelijk werk binnen een ziekenfonds. 

- 7 december 2016: vergadering:  

 Wijziging in de samenstelling van de raad + aanduiden van een nieuwe 
vertegenwoordigers binnen het Vast Bureau  

 Projecten: stand van zaken  

 Opvolgen meerjarenplanning  

 Feedback vanuit andere raden en seniorenverenigingen  
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+ toelichting over het zorgnetwerk, door de coördinator en toelichting over 
kosten/prijsbepaling in het woonzorgcentrum, door de OCMW-voorzitter. 

Tijdens elke vergadering werd het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd en werd ook een punt ‘varia’ (met mededelingen, kennisname van folders, 
brieven,…) behandeld. De vergaderingen werden telkens voorbereid in het Vast Bureau.  


