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Verslag seniorenraad 21 september 2017 
 
Aanwezig: Jenny Verbist, Henri Sleeckx, Moons Suze, Rachelle De Voeght, Rita Van Den Bulck, Frans 

Van Hoof, Leo Gladines, Wyckmann Jean, Armand Broes, Theresia Teugels, Walter Crocaerts, Anny 

Van Peborgh, René Celis, Chris Schwartz,  Maria Baeten, Danny Martin, Marleen Vanderpoorten, 

Hilde Stroobants 

Verontschuldigd: Martine Roeymans, Leonard Joos, Mimi Lambert, Van Houtven Christiane, Van 

Rymenant Simonne, Yvonne Huygelen, Jaanusson Lea, De Wachter Jozef, Ludgard Van Beveren, 

Mathues Armand, Anny Torfs, De Bruyn Patricia  

 
1. Goedkeuring vorige verslagen (dd 29/05/2017 en 16/03/2017) 

De verslagen worden goedgekeurd. 
 

2. Open seniorenraad – Dhr. Frank Boogaerts  
Wegens andere verplichtingen was het voor de burgemeester vandaag niet mogelijk om op 
deze vergadering aanwezig te zijn. We nodigen hem dan ook graag uit voor de vergadering 
van de seniorenraad op donderdag 23/11/2017. 
 

3. Nieuws uit de raden en stuurgroepen 
o Mobiliteitsraad 

Volgende straten werden besproken: Aarschotsesteenweg en Kesselsesteenweg.  
Voor de 3 nieuwe straten wordt er met de ambtenaar bekeken om gescheiden riolering te 
voorzien. 
Ter info: na klachten van bezoekers komt er een reportage op RTV en een interpellatie op 
de gemeenteraad rond de mobiliteit in de omgeving van het WZC Paradijs 

o ProLier 
Aantal matinees ed blijft wel hetzelfde maar er worden minder plaatsen voorzien 

o LAT 
De vergadering is morgen, vrijdag 22/09/2017 

vragen naar e-mail telefoon  
Hilde Stroobants hilde.stroobants@ocmwlier.be 03 491 67 76  

    
    

 



 

4. Memorandum Seniorenraad 

Een eerste herwerkte versie van het memorandum is klaar en wordt op de vergadering 
uitgedeeld. Er wordt aan de verenigingen gevraagd dit te bekijken en 
opmerkingen/aanvullingen door te geven. Gelieve er rekening mee te houden dat er hier 
geen individuele belangen mogen spelen, maar wel punten betreft die alle senioren 
aangaan. 

 

5. Samenwerking met de dienstencentra 
In het voorjaar 2018 opent het nieuwe dienstencentrum zijn deuren. Vanuit de LAT werd al 
samen met de architecten gekeken naar de toegankelijkheid van het nieuwe 
dienstencentrum. Graag vragen we ook advies aan de Seniorenraad, maar hiervoor stellen 
we voor om vooraf een bezoek ter plaatse in te plannen met de geïnteresseerden. Er zal 
daarom een rondleiding georganiseerd worden op 2/10 om 10u ter plaatse. 
Aanvullend roepen we geïnteresseerden op om zich te engageren om mee na te denken 
over de inhoudelijke samenwerking tussen de dienstencentra en de verenigingen. Wie 
hieraan wil participeren, mag zijn/haar naam doorgeven aan Danny of Hilde en zal 
uitgenodigd worden op een werkgroepvergadering met Yves Van Ocken. 

 
6. Seniorenfeest 2017 

Er is wat onduidelijkheid gerezen omtrent het seniorenfeest. De grote lijnen van het feest 
blijven dezelfde als de voorbije jaren. Volgende wijzigingen werden doorgevoerd: 
- In de namiddag wordt er geen beurs voorzien, maar wel een informatiezakje. Op vraag 

van het bestuur zullen de verenigingen en de seniorenraad toch een infostand voorzien. 
- Voor de avondbeurs werd vanuit het team sociaal beleid voorzien (zoals vorig jaar) dat 

de 60-jarigen uitgenodigd werden, alsook alle 60+ers. Dit is zo gepubliceerd in De 
Peperbus. Vanuit het bestuur werd echter gevraagd om de 65-jarigen uit te nodigen. Dit 
is dan ook zo gebeurd, maar heeft heel wat wrevel en onduidelijkheid teweeg gebracht. 

Er wordt bovendien gevraagd geen seniorenfeest te organiseren op de 2e donderdag van 
oktober.  
Een grondige evaluatie alsook een duidelijke taakverdeling naar de komende jaren dringt 
zich op ! 
 

 
7. Varia 

o Bezoek aan het nieuwe dienstencentrum, maandag 2 oktober 2017, 10u 
o Seniorenfeest en seniorenbeurs, donderdag 12 oktober 2017, 13u30 
o Bezoek aan de seniorenraad Wilrijk, maandag 13 november 2017, 9u 
o Vorming “wonen voor senioren”, donderdag 23 november 2017, 13u30 

 
 
Volgende vergadering van de seniorenraad is gepland op donderdag 23 november 
2017 om 11u in Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183, 2500 Lier. 
 


