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Verslag seniorenraad 19 januari 2017 
 
Aanwezig: Jenny Verbist, Henri Sleeckx, Martine Roeymans, Moons Suze, Leonard Joos, Rachelle De 

Voeght, Rita Van Den Bulck, Mimi Lambert, Van Houtven Christiane, Frans Van Hoof, Theresia 

Teugels, Leo Gladines, Walter Crocaerts, Van Rymenant Simonne, Wyckmann Jan, Anny Van 

Peborgh, René Celis, Chris Schwartz,  Maria Baeten, Yvonne Huygelen, Jaanusson Lea, De Wachter 

Jozef, Ludgard Van Beveren, Danny Martin, Marleen Vanderpoorten, Hilde Stroobants 

 
Verontschuldigd: Mathues Armand, Anny Torfs, Armand Broes, De Bruyn Patricia, 
 

1. Welkomwoord door Marleen VDPoorten en Danny Martin 
 
We starten de vergadering met een welkom-woord en nieuwjaarswensen van Danny Martin 
en Marleen Vanderpoorten. 
Er staat dit werkjaar veel op stapel en het centrale thema daarbij zal “wonen” zijn. Op 
beleidsvlak zijn “wonen” en “werken” 2 cruciale thema’s, en ook de seniorenraad zet hierop 
in 2017. Vandaag stelt Dhr. Marc Van den Eynde op de seniorenraad de Lierse Maatschappij 
voor Huisvesting voor en op 23 november 2017 wordt een infonamiddag gepland rond het 
thema “Wonen voor senioren” 

 
 
2. Goedkeuring vorige verslagen (dd 22/09/2016 en 24/11/2016) 

 
De verslagen worden goedgekeurd. 

 

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

    
    

 



 

 
3. Mandaatswijziging seniorenraad Lier 

 
Ludgard Van Beveren zal zich opnieuw actiever kunnen inzetten binnen het bestuur van de 
seniorenraad en neemt haar taak als secretaris terug op. 
 
 

4. Financiën en subsidiëring verenigingen 2017 – werkjaar 2016 
 
Seniorenraad 
Hilde Stroobants en Ludgard Van Beveren maken een overzicht van de financiën van de 
seniorenraad voor 2016. Dit overzicht is nog niet helemaal gefinaliseerd, en zal dus op de 
volgende seniorenraad verder besproken worden. 
Grote kostenposten waren in 2016 het etentje van de seniorenraad in januari 2016, het 
bezoek van de seniorenraad van Wilrijk in september 2016 en de aankoop van de balpennen 
voor het seniorenfeest. Deze zijn in overaantal aangekocht voor meer dan één jaar. 
 
Subsidiering van de verenigingen 
Op basis van het vernieuwde subsidiereglement, werd vorig jaar een nieuw document 
aangemaakt voor het indienen van het activiteitenverslag. 
Voor het activiteitenverslag van 2016 is hierin niets gewijzigd. Het werd ter plaatse 
uitgedeeld aan de vertegenwoordigers van de verenigingen en zal samen met dit verslag ook 
via e-mail bezorgd worden.  
Voor wat de open-seniorenraad betreft: dit was zowel een seniorenraad als een activiteit die 
openstond voor iedere Lierse burger en staat daarom opgelijst op deze beide plaatsen in het 
activiteitenverslag.   
De documenten moeten ingevuld terugbezorgd worden aan Hilde Stroobants (via e-mail, het 
onthaal van stad/OCMW of via de dienstencentra). 
 

 

5. Evaluatie open seniorenraad en vooruitblik 2017 
 

 
Open seniorenraad 24/11/2016 

Vanuit de seniorenraad nodigden we 3 schepenen uit om hun beleid te komen toelichten: 
Welzijn, senioren en personen met een handicap   Marleen Vanderpoorten 
Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening   Walter Grootaers 
Personeel, loketwerking, wijkwerking, burgerzaken Rik Pets 
Evaluatie vanuit het bestuur: 

- Geen grote opkomst 

- Volgende keer tafeltjes voorzien om drank op te zetten tijdens vergadering 

- Uitnodiging is laat verstuurd, folder niet voorgelegd aan seniorenraad  

- Foto schepenen te groot 

- Gebruikte kleuren (zwart) waardoor tekst niet duidelijk genoeg 

- Moderator moet ingrijpen bij afwijken of te lang aan het woord zijn van schepen 
 



 

Open seniorenraad maandag 29/05/2017 

- Voorstel om folder nu vroeger te maken 

- Voorstel om folder voor te leggen aan seniorenraad voor definitieve druk 

- Ook in “Peperbus “ zelfde folder gebruiken, duidelijk, niet onder een andere item 
waardoor het niet opvalt 

- Hilde informeert of deze vergadering kan doorgaan in zaal Vredeberg 

- Vier schepenen worden uitgenodigd 
o Rik Verwaest; jeugd, erfgoed, musea, toerisme, evenementen, gezinsbeleid en 

kinderopvang 
o Lucien Herijgers; economie, natuur en milieubeheer, afvalbeheer en 

duurzame ontwikkeling 
o Bert Wollants; openbare ruimte en mobiliteit 
o Ivo Andries; sport, cultuur, onderwijs en bibliotheek 

- Volgende open seniorenraad plannen waarop we de burgemeester en Anja De Wit 
kunnen uitnodigen. 

 
 
6. Varia 

 
 Data Seniorenraad 2017 

o Donderdag 16/3              => 10u in de raadzaal, Dungelhoeffsite 
o Maandag 29/5                  => 9u30 in De Komeet => 2e open seniorenraad 
o Donderdag 21/9              => 10u in de raadzaal, Dungelhoeffsite 
o Donderdag 23/11            => week van de ouderen  

=> vorming “Wonen voor senioren” 

 

7. Informatiemoment over de Lierse Maatschappij voor Huisvesting door Dhr. Marc Vd Eynde 
 

Traditioneel voorzien we tijdens de nieuwjaarsvergadering een inhoudelijk agendapunt. 
Marc Vanden Eynde, directeur van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting geeft vandaag 
toelichting omtrent de werking en plannen van de Lierse huisvestingsmaatschappij. 
De powerpoint van zijn presentatie wordt bijgevoegd in bijlage. 

 
 

Volgende vergadering van de seniorenraad is gepland op donderdag 16 maart 2017 
om 10u in de raadzaal van Stad Lier, Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, Lier 
 


