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Verslag algemene vergadering van 8 mei 2017 

 

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

 

 
Agenda: 

1. Verslag van de vergadering van de ouderenadviesraad van 13 februari 2017 
2. Advies toelagen 2017 
3. Verslag werkgroep i.k.v. subsidiereglement  
4. Voorbereiding kaarting 15 mei 
5. Projecten: evaluatie themavergadering 20 maart 2017  
6. Opvolgen meerjarenplanning 
7. Feedback vanuit andere raden (WOAS, andere adviesraden)  
8. De verenigingen aan het woord: waar zijn we mee bezig  
9. Varia  

 

 
De vergadering start met een toelichting door Luk Vancauwenberghe, brandpreventieadviseur 
en coördinator Dienst Preventie van de hulpverleningszone Fluvia.  
Hij schetst de historiek van de Brandweer, de hulpverleningszone Fluvia en de werking; en 
gaat in op de thema’s brand en brandgevaar, rookmelders, CO-gevaar, en wat de 
brandpreventieadviseur voor ons kan doen. 
Zie powerpoint in bijlage. 
Contactgegevens voor toelichting binnen eigen vereniging en meer info: 
Zonaalpreventiebureau - HVZ Fluvia 
Doorniksesteenweg214a -8500 Kortrijk 
www.hvzfluvia.be 
tel. 056 23 99 40 
brandpreventie@hvzfluvia.be 
  



   
OUDERENADVIESRAAD ZWEVEGEM 

 

Pagina 2 van 9 
Vergadering 08.05.2017 
 

1. Verslag van de vergadering van de ouderenadviesraad van 13 februari 2017. 
Het verslag van de vorige vergadering van de ouderenadviesraad wordt doorgenomen en 
goedgekeurd. Aanvullingen/bemerkingen: 
 
Vraag van externen (die de algemene vergadering meevolgen) om het verslag van de 
vergadering telkens te krijgen. De vraag werd besproken binnen het Vast Bureau, waarbij 
verwezen werd naar onze statuten: 
“Artikel 14: VERSLAG  
Van elke vergadering maakt de secretaris een verslag op, dat toegestuurd wordt aan al de 
leden van de Ouderenadviesraad, aan de voorzitter van het OCMW en aan de fractieleiders 
van de Gemeenteraad. Aan de leden van de Gemeenteraad, aan de leden van de OCMW-raad 
en aan de voorzitters van de vertegenwoordigde verenigingen ligt het verslag ter inzage. Op 
vraag wordt dit aan hen bezorgd.  
Over de goedkeuring van dit verslag zal de Ouderenadviesraad zich in de daaropvolgende 
vergadering uitspreken.  
Het verslag of uittreksels uit de notulen worden slechts aan derden overhandigd indien de 
vergadering ermee instemt. ...” 
Het Vast Bureau besprak dit gegeven en gaf negatief advies om het verslag zomaar te 
verspreiden. Het moment dat het verslag wordt bezorgd aan de leden van de raad, is dit nog 
niet officieel goedgekeurd. Dit gebeurt pas in de volgende zitting.  
In het kader van openbaarheid beslist de algemene vergadering van de raad om het verslag, 
na goedkeuring, op de gemeentelijke website te plaatsen. Ook wordt het idee geopperd om 
eventueel de termijn van goedkeuring in te perken en bv. te werken met een schriftelijke 
goedkeuring. Dit zou ook een wijziging in de statuten betekenen. 
 
Vraag Neos om bijkomende vertegenwoordiger i.k.v. stijging ledenaantal 
Cfr. statuten: 
“Het aantal vertegenwoordigers van elke vereniging in de Ouderenadviesraad wordt 
vastgesteld op minimum twee per vereniging en op basis van het ledenaantal van de 
vereniging. Per schijf van honderd leden wordt één bijkomende vertegenwoordiger 
aangesteld.” 
De installatie van de ouderenadviesraad gebeurde in 2013. Sindsdien steeg het ledenaantal 
van Neos opmerkelijk met 140 leden.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Vast Bureau: 

- In de loop van een legislatuur wordt het aantal vertegenwoordigers van een vereniging 
niet verminderd (cfr. fluctuatie ledenaantal). 

- In de loop van een legislatuur kan het aantal vertegenwoordigers van een vereniging 
wel vermeerderen op basis van een wezenlijke stijging van het aantal leden. 

Vanaf heden telt Neos vier vertegenwoordigers binnen de ouderenadviesraad. Het aantal 
vertegenwoordigers van de overige verenigingen blijft gelijk. 
 
2. Advies toelagen 2017  
 
Het invulformulier voor toelagen werd bezorgd aan alle verenigingen, samen met 
bijkomende vragen i.k.v. ontwerp nieuw subsidiereglement. 
Er werd gevraagd de aanvraag, zoals jaarlijks, in te dienen tegen eind maart. 
Op basis daarvan werden twee berekeningen gemaakt: 

(1) op basis van bestaand reglement en  
(2) op basis van het voorstel nieuw reglement.  
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Zie bijlage. 
 
Berekening op basis van het bestaand reglement 
De toelagen werden berekend aan de hand van de ingediende activiteitenverslagen. Het 
voorstel werd uitvoerig besproken binnen de werkgroep en het Vast Bureau. 
De secretaris licht de berekeningswijze, en een aantal bemerkingen, toe. 
a. Verenigingen  
De waarde van het punt bedraagt 0,28 (vorig jaar: 0,267, in 2014: 0,247).  
De raad geeft positief advies aan het voorstel van toelagen aan de verenigingen. 
Dit voorstel wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 
b. Comités Feesten en Week Derde Leeftijd  
Deze toelage wordt berekend aan de hand van het aantal +65-jarigen per deelgemeente.  
Naast de gewone toelage, wordt opnieuw een bijzondere toelage voor de huur van de zaal 
bij het Feest van de Derde Leeftijd voorgesteld. 
De raad geeft positief advies aan het voorstel van toelagen aan de comités. 
Dit voorstel wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
3. Verslag werkgroep subsidiereglement 
De werkgroep kwam samen op 24 april jl.  
Op basis van de ingediende activiteitenverslagen (zie agendapunt 2) werd een 1ste simulatie 
gemaakt i.k.v. het ontwerp nieuw subsidiereglement. Dit werd besproken binnen de 
werkgroep. 
 
Opbouw ontwerp nieuw subsidiereglement 
3 grote luiken 
A. Structuur van de vereniging:  

- aantal leden  
 Moeten de leden in Zwevegem wonen? Nee 

 Onderscheid tussen actieve en passieve leden? Nee 
- aantal vrijwilligers 

 het betreft hier specifiek contactpersonen of wijkmeesters (meestal de 
bestuursleden - niet bv. personen die eens komen helpen) 

- aantal bezoeken 

 we houden de huidige regel van ziekenbezoek aan: 
 max. de helft van het aantal leden van de vereniging 
 het betreft individuele bezoeken aan huis, in woonzorgcentra, in 

ziekenhuizen. 
B. Werking van de vereniging:  
Het aantal aanwezigen op deze activiteiten op zich zal niet meer in de berekening worden 
opgenomen. Er zal ook geen minimum aantal deelnemers meer worden vooropgesteld, en 
ook geen maximum aantal activiteiten. 
Enkel zelf georganiseerde activiteiten komen in aanmerking. 

1. Activiteiten die de zelfredzaamheid van ouderen in de thuissituatie 
versterken 
- Sportieve activiteiten  

volgende activiteiten uit het huidige reglement vallen hieronder: turnles, 
balspelen, dansles, fietstochten, wandeltochten - andere: aquagym, 
wandelvoetbal, stoelgym, zwemmen,…   
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- Vormende activiteiten 
computercursus, voordrachten, kookles,…  
Computercursus: wijziging: niet het aantal personen of modules maar het aantal 
sessies (datum) zullen in acht worden genomen. 

2. Activiteiten specifiek voor de ouderen binnen de woonzorgcentra in 
Zwevegem of specifiek voor ouderen binnen een bepaalde wijk 
In en voor WZC of bepaalde wijk 
niet: aansluiten bij activiteiten georganiseerd door WZC 

- de activiteit is voor alle bewoners, niet enkel voor de leden van de vereniging 
in het WZC/de wijk.  

- het enkel afgeven van een bloemetje en weer weg wordt niet gezien als een 
activiteit. 

3. Activiteiten die een louter ontspannend karakter hebben 
volgende activiteiten uit het huidige reglement vallen hieronder: kaartingen, 
daguitstappen/reizen, hobbyclub, feestnamiddagen/avonden - andere: 
gezelschapsspelen. Culturele activiteiten: zangkoor, toneelspelen, film/diavertoning 
Bemerking: wat zien we als daguitstap/reis?  
- Moet dit met bus/trein (cfr. huidig reglement)? 
- Wat is de input van de vereniging?  

C. Huur van zalen door de vereniging voor zelf georganiseerde activiteiten  
Van het voorziene krediet op de gemeentebegroting een bedrag reserveren. Dit principe 
wordt behouden. 
 
Verdeling budget verenigingen 
Toepassen van een verdeelsleutel op het toelagebedrag – voorstel binnen simulatie: 

1. 30 % voor structuur, 60 % voor werking, 10 % voor huur 
2. Binnen werking: 50 % voor ‘1. activiteiten ter versterking van zelfredzaamheid’, 20 % 

voor ‘2. Activiteiten voor ouderen binnen woonzorgcentrum of specifieke wijk’, 30 % 
voor ‘3. Activiteiten die een louter ontspannend karakter hebben’. 

 
Op basis van alle vorige bemerkingen/principes werd een eerste simulatie opgemaakt en 
besproken binnen de werkgroep en het Vast Bureau.  
De volgende werkgroep is gepland op 21 augustus 2017. Er zijn volgende afspraken tegen 
die datum: 

- Marijke maakt een tweede simulatie op op basis van nieuwe aanpassingen. 
- Marijke schrijft een ontwerp van nieuwe subsidiereglement uit, op basis van de 

aangehaalde bemerkingen en principes. 
- Marijke maakt een ontwerp van nieuw aanvraagformulier op, dat dan kan 

ingevuld worden en op basis waarvan een derde simulatie dan mogelijk is. 
 
Het Vast Bureau stelt ook dat voor de wijziging van het subsidiereglement een twee derde 
meerderheid nodig is. 
 
4. Voorbereiding kaarting 15 mei 
Voor de kaarting op 15 mei was er een voorbereidende vergadering op 6 maart 2017, en 
werden de praktische afspraken gemaakt.  
Aanvulling:  

- er zal een tombola worden georganiseerd waarbij 3 noothammetjes worden verloot. 
- Vanaf volgend jaar zal elke vereniging 10 i.p.v. 8 kaarters kunnen afvaardigen. 
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- Zullen om 9 u. aanwezig voor het klaarzetten: José, Johan, Marc, Pierre, Ronny, 
Jozef, Maurice. Tassen worden meegebracht van Den Doorn (Pierre). 
Zij helpen ook bij het opruimen achteraf. 

- Bediening: Christine, Sabine,… Afwas: Rita,… Pistolets: Annie  
 

5. Projecten: evaluatie themavergadering 20 maart 2017 
Er waren positieve en negatieve reacties.  
Bemerkingen: 

- De toelichting over mensenrechten door D. Verhard van het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum was te weinig gestructureerd, te “los”. Hij liep ook steeds heen 
en weer, wat men vervelend vond. Voor verschillende toehoorders was het na de 
uiteenzetting niet duidelijk welke die mensenrechten nu eigenlijk waren… 

- Er waren zo’n zestig aanwezigen. De voorzitter wijst er wel op dat toch wat leden van 
de ouderenadviesraad afwezig waren, terwijl dit toch een belangrijk thema betreft. 

- De voorzitter geeft ook aan dat een aantal vragen nog niet zijn beantwoord. O.a.  
 zorg en begeleiding van dementerenden; 
 materiaal te weinig om doorligwonden te verzorgen en vooral om die te 

voorkomen; 
 hulp bij het eten bij mensen die het niet alleen meer kunnen; 

 kleine hulpvragen van bewoners worden soms afgewimpeld met “geen tijd”; 

 uitbreiding woonzorgcentrum, assistentiewoningen,… dit betekent bijkomende 
taken en ook bijkomend personeel?  

 voorzieningen om sieraden en geld op te bergen; 

 bewoners die ’s nachts hun bed verlaten, vallen en blijven soms zeer lang 
liggen; 

 fixeren van bewoners: wanneer gebeurt dit, is er een procedure hierrond;  

 wanneer kunnen de bewoners eens in bad of douche; 

 verversen van pampers: maximum aantal per dag? 

 hoe zit het met de logistieke steun? Bv. 
 gebruik van de tv, 
 herstelling aan een rolstoel. 

Het Vast Bureau stelt voor om de directies van beide woonzorgcentra uit te nodigen 
naar de algemene vergadering van 18 september.  
De voorzitter roept de leden van de raad op om dit terug te koppelen binnen hun 
vereniging en eventuele andere vragen mee te delen tegen 20 augustus 2017, zodat 
alle vragen dan door het Vast Bureau kunnen opgelijst worden. 
 
Het bestuur van Okra Zwevegem vraagt aan de ouderenadviesraad om, naar 
aanleiding van de informatievergaderingen die er waren, het reglement van 
Residentie De Courbe opnieuw op de agenda te plaatsen en daarrond een standpunt 
in te nemen. 
De Courbe kent 3 categorieën assistentiewoningen, die verschillen op vlak van 
grootte en huurprijs. Tijdens de vergaderingen werden richtprijzen genoemd:  1.207 
euro per maand voor de kleinste assistentiewoning.  
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6. Opvolgen meerjarenplanning 
- Zorgnetwerk van start met 12 vrijwilligers. Reeds verschillende verzoeken. 

Het Zorgnetwerk wil steun bieden aan ouderen en hulpbehoevenden op onze 
gemeente zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.  
Deze steun bestaat uit het verlenen van kleine aanvullende hulp die geboden wordt 
door vrijwilligers uit de buurt.  
Twee verschillende soorten dienstverlening: 
1. Gratis dienstverlening 

- Hulp in en om het huis 
- Regelmatig bezoek 

2. Dienstverlening tegen kilometervergoeding 
- Vervoersdienst 

Twee keer per week voorzien we ook vervoer naar de dorpsrestaurants.  
- Boodschappendienst 

De vrijwilligers worden begeleid door de coördinator van het Zorgnetwerk Charlotte 
Dheedene.  
Iedere vraag naar ondersteuning komt ook terecht bij haar. Er wordt steeds bekeken 
of we met de ploeg vrijwilligers een antwoord kunnen bieden op de vraag. 
Meer info? Dienstverlening aanvragen? Interesse om vrijwilliger te worden? 
Aarzel niet om contact op te nemen met Charlotte Dheedene. 
Dit kan elke voormiddag (werkdagen) tussen 9 u. en 12.30 u. - 0493 31 88 14 - 
zorgnetwerk@zwevegem.be. 
Zie folder. Folders kunnen aangevraagd worden bij Charlotte of Marijke. 

- Dorpsrestaurant Zwevegem:  
Twee locaties:  
WZC Sint-Amand Zwevegem (contact: Jolien Gevaert – 
thuiszorg@ocmw.zwevegem.be - 056 76 52 48) en  
LDC De Symfonie Curando Heestert (contact: Severine Geeraert – 
severine.geeraert@curando.be - 056 64 44 01) 
Dagelijks, voor alle inwoners van Zwevegem met een beginnende zorgvraag of met 
een verhoogde tegemoetkoming of met een leefloon; voor alle Zwevegemse 80-
plussers. 
Gelinkt aan het zorgnetwerk bij vragen rond vervoer. 
Zie folder. Folders kunnen aangevraagd worden bij Charlotte of Marijke. 

- 17 mei - Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. 
Op die dag vragen we extra aandacht voor de discriminatie van holebi’s (homo’s, 
lesbiennes en biseksuelen) en transgenders.  
Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen, roept alle 
gemeenten op om op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen als teken van 
solidariteit. Wij geven alvast gehoor aan deze oproep en tonen dat onze gemeente 
begaan is met al zijn inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 
Discriminatie, op welke basis dan ook, is onaanvaardbaar. 

- Hulp nodig bij het invullen van uw belastingen? Zitdagen van het FOD Financiën. 
Van 15 mei tot en met 30 juni in Kortrijk (Hoveniersstraat 31): 
Openingsuren 15/5/2017 – 31/5/2017: iedere werkdag van 8.30 uur – 12.00 uur.  
Openingsuren 1/6/2017 – 30/6/2017: iedere werkdag van 8.30 uur – 15.00 uur.  
Zonder afspraak – aanmelden aan de receptie. Info: 02 572 57 57 
Voor wie zich moeilijk kan verplaatsen naar Kortrijk, organiseren we ook twee 
zitdagen in Zwevegem, in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29: 

mailto:zorgnetwerk@zwevegem.be
mailto:thuiszorg@ocmw.zwevegem.be
mailto:severine.geeraert@curando.be
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woensdag 17 mei en 31 mei telkens 9 tot 12 uur & 13 tot 16 uur. 
Aanmelden aan het onthaal. Gelieve rekening te houden met wachttijden.  
Voor meer informatie: 056 76 52 00 of sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be. 
Zie meer info in het Infopunt dat deze week verschijnt. 

- Vraag vanuit de ouderenadviesraad: stand van zaken rolstoelfietsen 
woonzorgcentrum. 
De eerste rolstoelfiets is geleverd, en is een schenking. Nu wordt er gekeken voor 
een tweede rolstoelfiets. Deze zal aangekocht worden o.a. met de opbrengsten van 
de gezinswandeling van het woonzorgcentrum, die op 8 juli wordt georganiseerd. 

 
7. Feedback vanuit andere raden 
Aandachtspunt is de feedback van onze vertegenwoordigers in andere overlegorganen.  
Onze vertegenwoordiger Arlette Fasseur in de MiNaraad licht de vergadering van 21 maart 
2017 toe. Op de agenda: 

- Naamgeving voetwegen 
- Knotwilgen 
- Vertegenwoordiger in de groen- en bebloemingsraad 
- Geplande activiteiten: 

 Milieuboottocht op 20 mei, 
 Zwaluwenenwandeling op 17 juni. 

- Akkervogels 
- Bomenbeleidsplan 
- Dossier Ketelhuis Transfo: vraag werd gesteld of er rekening werd gehouden met de 

vogels en fauna er rond. 
Er zijn geen meldingen uit de andere adviesraden. 
 
8. 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. 
S-Plus Zwevegem: 

- Voorleesmomenten in het woonzorgcentrum: er wordt elke maand een eigen krantje 
samengesteld met artikels die interessant kunnen zijn voor de rusthuisbewoner. Elke 
maand gaat een S-Plus-vrijwilliger dit krantje voorlezen voor een groep van ca. 15 à 
20 personen. Doel is om via deze krantartikels een dialoog tot stand te brengen onder 
de groepsleden. 

- S-Plus Zwevegem nam ook deel aan het project ‘Schetsboek’. Het bleek moeilijk om 
oudere mensen over de drempel te krijgen voor dergelijk initiatief, maar wie deelnam, 
gaf aan daar een grote voldoening aan over te houden. 

- In het kader van de ‘Week van de Valpreventie’ bezocht S-Plus de medi-shop van Bond 
Moyson. Iedereen kon er zijn persoonlijke fitheid laten testen. Na de test kreeg men 
een persoonlijk rapport en tal van tips i.v.m. valpreventie. 

- Volgende evenementen staan gepland: Elvis en Friends en ABBA Gold, beide in Kursaal 
Oostende, en een daguitstap naar Wervik met bezoek aan het tabaksmuseum.  

Okra Zwevegem: 
- viert het 65-jarig bestaan, met op 18 juni a.s. een groot feest. 
- Meer dan 200 leden van Okra Zwevegem zullen het rusthuis bezoeken. 
- Op de agenda: de meibedevaart en in juni een bezoek aan Mechelen. 
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- Op het paasfeest waren er dit jaar meer dan 300 aanwezigen. 
- Met 55 leden ging men naar het optreden van Adamo. 

Okra Sint-Denijs: 
- Regiowandeling op 15 mei a.s. 
- Ging vorige week op daguitstap. 
- De volgende uitstap is naar het Zwin. 

Okra Otegem: 
- Binnenkort kampioenenviering kaarters. 
- De verrassingsreis voor de vrijwilligers. 
- Het optreden van Adamo. 

S-Plus Moen zet de gewone activiteiten verder. 
Vief Zwevegem: geen nieuws. 
Okra Heestert: 

- het paasfeest. 
- Men gaat opnieuw fietsen. 
- Er was een voordracht over patiëntenrechten. 
- Men ging ook naar het optreden van Adamo. 
- Op de agenda: de meibedevaart en in juni een voordracht van dr. Bourgeois 

(nieuwigheden over trombose, de ziekte van Alzheimer,…) 
- Wekelijks gaat men kleuren in het woonzorgcentrum Curando. 

Okra Moen: gaat wandelen en fietsen, en gaat op daguitstap. 
Neos: 

- Meibedevaart 
- Daguitstap 
- Start binnenkort met de opmaak van hun programma voor 2018. 

De verschillende verenigingen organiseren de komende periode interessante bezoeken/reizen 
en voordrachten. 
Verder wordt binnen alle verenigingen de reguliere werking verder gezet. 
 
9. Varia 

- Het Comité deelgemeente Zwevegem organiseerde dit jaar voor het eerst een 
Souper-Dansant op 21 april jl. Er waren 53 inschrijvingen en het was een geslaagde 
avond. Vandaar het voorstel van de voorzitter om dit volgend jaar voor gans 
Zwevegem te organiseren vanuit de ouderenadviesraad. De raad vindt dit een goed 
idee. Voorstel datum: vrijdag 20 april. 
Bemerking: men kon dit jaar enkel inschrijven via overschrijving, wat voor sommigen 
een drempel bleek. 

- Feesten 60-plussers: 
 Sint-Denijs: 20 juni. 
 Moen: 26 juni. 
 Heestert: 17 augustus. 
 Otegem: 17 oktober. 

- Kennisname Checklist ‘Waarop letten wanneer een assistentiewoning uw nieuwe thuis 
wordt’. Deze folder is te bekomen bij Marijke. 

- Inzamelactie vervallen parkeerkaarten. Als houder van een parkeerkaart (voor 
persoon met een beperking) is men verplicht de kaart terug te sturen naar de FOD 
Sociale Zekerheid als de geldigheid van die parkeerkaart verstreken is. Men stelt 
echter vast dat een aantal vervallen parkeerkaarten nog in omloop zijn. Om misbruik 
van deze kaarten te voorkomen, organiseren de gemeenten een regionaal 
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inzamelinitiatief met de politiezone Mira. Deze actie vond reeds een eerste maal 
plaats in 2012. Meer info bij Marijke. 

- In augustus 2017 zal het Vast Bureau een overzicht met de activiteiten van de 
ouderenadviesraad voor 2018 overmaken, zodat de verenigingen hiermee rekening 
kunnen houden in hun planning 2018. 

- Kennisname tentoonstelling ‘Vamos Vacaturos’ in het Gemeentepunt. 
 
 

Volgende algemene vergadering: maandag 18 september 2017 - 14 u. – Gemeentepunt 
 


