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Verslag seniorenraad 23 november 2017 
 
Aanwezig: Frank Boogaerts, René Celis, Armand Broes, Moons Suze, Teugels Theresia, Op de Beeck 

Marc, Walter Crocaerts, De Bruyn Patricia, Hasenbroekx Leo, Mathues Armand, Ebinger Katelijne, 

Henri Sleeckx, Van Houtven Christiane, Roger Beenens, Huypens Monique, Ludgard Van Beveren, 

Mimi Lambert, Rita Van Den Bulck, Rachelle De Voeght, Anny Van Peborgh, Danny Martin, Marleen 

Vanderpoorten, Hilde Stroobants 

 Verontschuldigd: Martine Roeymans, Leonard Joos, Van Rymenant Simonne, Yvonne Huygelen, 

Jaanusson Lea, De Wachter Jozef, Jenny Verbist, Frans Van Hoof, Leo Gladines, Wyckmann Jean, 

Chris Schwartz, Maria Baeten, Anny Torfs 

 
1. Goedkeuring vorig verslag  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Nieuws uit de raden en stuurgroepen 
o Mobiliteitsraad 

- De mobiliteitsraad heeft het voorstel van Lier Woonplezier verworpen. 
- Situatie aan Wallenhof is levensgevaarlijk! Moet dringend iets aan gedaan worden. 
- Er wordt aandacht voor gevraagd om fietsers goede doorgang in de stad te kunnen 

bieden, maar opgelet: fietsers hebben niet overal vrije doorgang en niet overal 
voorrang. 

o LAT 
De volgende vergadering is morgen, vrijdag 24/11/2017 

 
3. Memorandum Seniorenraad 

Hier wordt volop aan doorgewerkt. Is bijna afgewerkt. Bedoeling is dit eind 2017 - begin 2018 voor te 
stellen aan de partijen en aan de pers. 

 
 

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

    
    

 



 

4. Open seniorenraad – Dhr. Frank Boogaerts  
Bij het begin van deze legislatuur hebben we vanuit de seniorenraad aan het stadsbestuur 
een memorandum overhandigd: een document waarin we onze aandachtspunten kenbaar 
hebben gemaakt. Even voorbij halfweg deze legislatuur, hebben we dit document 
vergeleken met het meerjarenplan van de stad en het OCMW om te kijken wat er 
ondertussen gedaan was en wat er nog kon verbeterd worden. Vanuit de seniorenraad 
wilden we daarop verder werken en nodigden we de schepenen uit om hun beleid (ic 
toegespitst op senioren) te komen toelichten en om vragen van Lierse senioren te 
beantwoorden. Na een eerste open seniorenraad in november 2016, vond op 29 mei 2017 
een tweede seniorenraad plaats. Afrondend nodigden we op deze laatste seniorenraad van 
2017 graag de burgemeester, Frank Boogaerts uit om zijn beleid toe te lichten. De 
burgemeester benadrukte dat het beleid van de stad Lier het belang erkent van aandacht 
voor de doelgroep senioren. In concreto werd oa een voltijdse seniorenconsulent 
aangeworven, werd in samenwerking met de Lierse Maatschappij voor Huisvesting gewerkt 
aan een beter toewijzingsbeleid voor senioren en is er op verschillende vlakken geïnvesteerd 
in het verhogen van de veiligheid: preventie rond woninginbraken, preventie en advies door 
brandweer, LED straatverlichting, inhaalbeweging rond toegankelijkheid van de stad inzake 
voetpaden en oversteekplaatsen voor voetgangers, … Ook rond sport en cultuur werd 
ingezet op de doelgroep senioren via een cultuuraanbod van seniorennamiddagen enerzijds, 
en anderzijds via Sport Overdag. Ook voor het nieuwe dienstencentrum werd een extra 
investering gedaan om 2 sport- en bewegingsruimten te voorzien die aansluiten bij het 
nieuwe dienstencentrum. Rond het beleidsdomein “communicatie” werd verder door de 
aanwezigen aangedrongen op een gerichtere communicatie, zowel naar communicatiestijl 
als naar aandeel in bvb De Peperbus. Duidelijkere informatie en een ruimer aandeel qua 
plaats wordt er gevraagd, alsook een aparte pagina voor senioren in Uit in Lier (naar analogie 
van sport, jeugd en cultuur). Tevens vragen de leden van de seniorenraad dat er opnieuw 
een Overleg Lierse Adviesraden zou kunnen komen, zodat de verschillende seniorenraden 
elkaar kennen en aanvullend op elkaar kunnen werken. Tot slot wordt benadrukt dat de 
Lierse seniorenraad graag meer betrokken wordt om advies te verlenen bij thema’s en 
beslissingen die senioren aanbelangen. Vaak verneemt men pas nadien dat er bepaalde 
thema’s of ontwikkelingen waren die senioren aanbelangen en komt een evt advies te laat in 
het beslissingsproces. 

 
5. Minder Mobielen Centrale 

Voor vele senioren is zich verplaatsen, “ergens kunnen geraken en kunnen deelnemen“, niet 
vanzelfsprekend. Voortdurend wordt door gebruikers, buren, sociale diensten, ... gewezen 
op de problematiek van (verdoken) eenzaamheid …. Door de onbereikbaarheid van het 
aanbod (dienstencentra, verenigingsleven, ...)  kan het sociaal isolement veelal niet 
doorbroken worden. Er zijn ook toenemende vragen naar vervoer op verschillende 
momenten en voor uiteenlopende doeleinden: dokter, kapper, ontmoeting, … Deze vragen 
overtreffen de mogelijkheden van vrijwilligersinzet om hier gericht op in te spelen én de 
werking van de mindermobielencentrale kampt al jaren met weerkerende moeilijkheden. 
Dit  aanbod is nl. ontoereikend (o.m. te weinig chauffeurs), belastend (o.m. dispatching van 
vraag en  aanbod) en tijdsintensief (o.m. huisbezoeken). De mindermobielencentrale voerde 
in 2016 zo’n 1350 ritten uit. De meeste ritten zijn van en naar de dienstencentra, verspreid 
over 4 locaties in de stad: De Waaier (Koningshooikt), De Rosmolen (Pettendonk), De 



 

Komeet (Sporthal) en De Kroon (WZC Paradijs). In de loop van 2018 opent een nieuw 
dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan. 
Om een duurzaam antwoord te geven op de noodzaak aan aangepast vervoer, wordt een 
beleidsvoorstel geformuleerd waarover het advies gevraagd wordt aan de Lierse 
seniorenraad. We lichten daarom tijdens deze seniorenraad een eerste voorstel toe en 
vragen de aanwezigen en de verenigingen naar hun advies.  
Volgend aanbod wordt voor een te specificeren doelgroep voorzien: een aanbod van 
taxivervoer via taxicheques, aangepast vervoersbusje voor vervoer in het kader van de Lierse 
Dienstencentra en een vrijwilligersvervoersdienst. In bijlage bezorgen wij u de ontwerp-
documenten rond dit voorstel. Opmerkingen, aanvullingen en adviezen kunnen bezorgd 
worden aan Hilde Stroobants. 
 

 
6. Varia 
 

 Data seniorenraad 2018 
o Donderdag 18/01/2018, 10u, nieuwjaarsvergadering in de Florent 
o Donderdag 01/02/2018, 10u, Raadzaal, Dungelhoeff, Paradeplein 2 
o Donderdag 15/03/2018, 10u, Raadzaal, Dungelhoeff, Paradeplein 2 
o Donderdag 22/03/2018, VM, Sociale Trefdag  
o Donderdag 31/05/2018, 10u, Raadzaal, Dungelhoeff, Paradeplein 2 
o Donderdag 20/09/2018, 10u, Raadzaal, Dungelhoeff, Paradeplein 2 
o Donderdag 22/11/2018, 10u, Raadzaal, Dungelhoeff, Paradeplein 2 

 
 
 

Volgende vergadering van de seniorenraad is de nieuwjaarsvergadering. Deze is 
gepland op donderdag 18 januari 2018 om 11u en gaat door in De Florent. 
 


