SENIORENRAAD
7 november 2019 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1, 8970 Poperinge
Aanwezigheden
Stadsbestuur
−
−
−

Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever
Kris Notebaert, schepen van senioren
Bryan Vanderhaeghe, schepen van seniorenzorg

Dienstencentrum De Bres
−

Charlotte Devrekere, centrumverantwoordelijke

WZC Huize Proventier
−

Verontschuldigd: Janne Simpelaere, Sociale dienst
seniorenzorg

en Leen Vandevyver, diensthoofd

WZC OLV Gasthuis
−

Jacinta Ameloot, verantwoordelijke zorgcirkel

Afdelingen
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

NEOS
OKRA Poperinge:
S-Plus Poperinge
Vl@s Poperinge
OKRA Abele
OKRA Krombeke
OKRA Proven
OKRA Reningelst
OKRA Watou
OKRA Roesbrugge/Haringe
Popfina
VIEF
Onafhankelijken

Gilbert Deforche en Lena Mille
Jeannine Alderweireldt en Nelly Vitse
Rita Sinave en Walter Debeir
Monique Masschelein en Jeannine Hauspie
Julia Ostyn
Jeanne Vandenbruwane en Paula Lamaire
Hilda Depeser en Frans Deblock
Rosa Leeuwerck
Alain Vandendriessche en Michel Russe
Stefaan Storme en Frans Soetaert
Raymond Mulle
Geert Desmadryl
Henri Vandenberghe, Johan
Scherpereel, Bastiaan Devos en Gina Weemeeuw

Verslag

1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
2. Inspraaktraject meerjarenplan 20-25
Bryan Vanderhaeghe en Kris Notebaert geven een toelichting rond de meerjarenplanning.
Volgende opmerkingen worden gemaakt:
- Parking Vroonhofsite/Sappenleen: doorlaatbaar. De schepen verduidelijkt dat de nieuwste
technieken aangewend zullen worden voor de inrichting van de parking en dat er ook ruimte
zal zijn voor vergroening.
- Vervoer op maat: is niet duidelijk. Het privatiseren van het vervoer zal ervoor zorgen dat de
kostprijs van het vervoer zal stijgen. De schepen bevestigt dat het mobiliteitsvraagstuk aan de
lokale besturen wordt opgedrongen, en dat er keuzes worden gemaakt buiten hun wil om. Het
voorzien van aanvullend vervoer kan niet vallen onder het abonnement van het openbaar
vervoer.
- De Maeke Blydezaal wordt geüpdatet. Er wordt verwezen naar het advies Maeke-Blydezaal
die een poos terug werd opgemaakt. In dit advies wordt het belang van de inkleding van de
zaal aangekaart. Dit hoeft niet persé een probleem te vormen voor de sportactiviteiten in de
zaal. Met wat creativiteit en de nodige brainstorming kunnen er zeker oplossingen worden
gevonden. De seniorenraad is bereid hieraan mee te werken.
- De Kring: Verenigingen moeten worden gehoord naar hun wensen (bijv. materiaalopslag,…)
- Er wordt gevraagd naar wat er wordt bedoeld met de reorganisatie adviesraden. Dit is een
dossier dat valt onder Loes Vandromme haar bevoegdheid. Het is niet helemaal duidelijk wat
hiermee wordt bedoeld.
- In de mobiliteitsraad/Minaraad gaat het vaak over de fietser. Er wordt geopperd dat de
voetganger niet mag vergeten worden.
- Centrale plaats waar men de verslagen van de adviesraden kan vinden. Dit wordt voorzien bij
de lancering van de nieuwe website.
De seniorenraad beslist het MJP 20-25 nog eens door te nemen en op 18 november nog eens samen
te komen voor bespreking. Het advies van de seniorenraad wordt aansluitend aan het stadsbestuur
bezorgd.

3. Voorstelling nieuwe organisatie van NESTOR
De Nestorwerking binnen Poperinge wordt uitgebreid. Vanaf 2020 wordt de dienstverlening van
Nestor toegankelijk niet enkel buiten de ring, maar voor het ganse gebied Groot-Poperinge,
inclusief centrum. Dit brengt uniformiteit in de werking en zorgt voor duidelijkheid voor de
gebruiker.

4. Evaluatie seniorenfeest FRANK GALAN
We kunnen terugblikken op een goede editie:
- Grote opkomst : 362 entrées (bijna 100 meer dan vorig jaar) + de vrijwilligers die meewerken
of rolstoelpatiënten begeleiden.
- Veel ambiance
- Leuke inkleding van de zaal
- Verplaatst podium lijkt beter.
- Over het algemeen tevreden deelnemers
Werkpunten voor volgende keer:
-

Te weinig plaats tussen tafels voor rolwagens.
Zeepdispensers zijn leeg.
De verenigingen van de deelgemeenten die moesten helpen opruimen waren niet op de
afspraak. Er wordt hier bij een volgend evenement extra aandacht aan besteed.

Financieel plaatje:
INKOMSTEN
Entrées
Drankverkoop
Tussenkomst stad

+
+
+

Prijs
3.620,00
1.659,00
1.500,00

-

1.900,00
3.218,60
1.810,00
458,14

-

607,74

UITGAVEN
Artiesten
Inrichting zaal Maeke Blyde
Storting ½ entrées aan stadsbestuur
Factuur drank

SALDO

De grote kosten voor het inkleden van de zaal zorgen voor het negatieve saldo.
Voorstellen 2020:
➔ Nieuwe voorstellen voor artiesten : Wendy Vanwanten & Jan Wuytens
➔ Voorstellen data: woensdag 14 oktober of woensdag 28 oktober 2020.

5. Evaluatie beurs
We kunnen terugblikken op een fantastische eerste editie:
- Grote opkomst : tussen de 350 en 400 bezoekers
- Een gezellige drukke sfeer
- Leuke inkleding van de zaal
- Zowel bezoekers als standhouders zijn tevreden.
De beurs is voor herhaling vatbaar, maar per cyclus van 5 jaar. Er wordt met de werkgroep nog
eens samengekomen ter bespreking van de beurs. Hierin worden de pro’s en contra’s opgenomen
en resulteren we in een “roadbook” voor de volgende editie.
Werkpunten voor volgende keer:
- Hoge kostprijs kan gedrukt worden door het werken met sponsors (Plus Magazine/DELA/…)
- Drank voorzien voor de sprekers
- Minder broodjes en taartjes bestellen volgende keer.
- Boek voorzien om reacties te verzamelen.

KOSTEN
Gebouwen en stadsmateriaal
Materiaal Provincie
Accommodatie Maeke-Blyde
GP: Ivan Adriaen
GP: Bart Vanreusel
GP: Jan Vanneste
GP: Lokale politie
GP: Johan Vandelanotte
Workshop: Mindfullness
Workshop: Creatief met draad
Workshop: Koken
Workshop: Spierkracht (2u)
Tafeldecoratie
Aankoop drank
Aankoop desserts
Flyers en affiches
Broodjes
Artikel Blits
Picon

OPBRENGSTEN
0
190
3218,6
90
250
60
60
60
70
145
206,93
100
22,55
402,81
300
150
400
441,65
48

Totaal

6215,54

NETTO KOSTPRIJS

3843,84

Standgeld
SUBSIDIE STAD
Verkoop Food/drinks

300
1000
1071,7

Totaal

2371,7

Pop.Kado
attentie
attentie
attentie

raming
(-100)
2 EUR

6. Nieuws vanuit de adviesraden
Cultuurraad
Er wordt verwezen naar de affiche filmmozaïek (geen leeswijzer of flyer ter beschikking) en naar
het cultuurboek wat de programmatie van cultuur betreft.
Er wordt opgemerkt dat er een betere spreiding zou moeten zijn van de filmmozaïek. Soms zijn er
twee films per week en in bepaalde periodes geen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de
beschikbaarheid van de zaal.
Centrumraad
Henri Vandenberghe verwijst naar de werking van het LDC en het uitgebreid aanbod aan
activiteiten. Volgens Henri zal de decentrale werking van het LDC ervoor zorgen dat er een overbevraging is van de vrijwilligers.
Charlotte Devrekere, coördinator LDC, verduidelijkt dat er niet persé extra vrijwilligers worden
ingeschakeld op de deelgemeenten, maar dat er voor eventuele activiteiten wordt samengewerkt
met de lokale verenigingen. ‘Elkaar versterken’ is hier de werkwijze.
7. Varia
Toekomstige evenementen
➔ 14.11.2019 (do) – 14u | Voordracht ‘Hoe wordt het TV-nieuws gemaakt?’ – Tijs Mauroo
(VRT) – CC Ghybe
➔ 19.12.2019 (do) – 14u15 | Kerstnamiddag Winter in Poperinge Willy Huyghe LIVE | Grote
Markt
➔ 23.01.2020 (do) – 17u | Nieuwjaarsreceptie | JC De Kouter
➔ 10.03.2020 (di) – 14u | Oude Koeien aan de Costa del Sol (Karin Jacobs/Vera Puts/Erik
Goris) | CC Ghybe
➔ 28.05.2020 (do) – 10u | SeniorGames
➔ 10.07.2020 (vr) – 13u | Kermiskaarting | Maeke-blyde
➔ 18.09.2020 (vr) – 14u | Startnamiddag Hoppefeesten – dansnamiddag

Beleidsparticipatie RPO & ISO
De Vlaamse Regering stimuleert lokale besturen of ouderen op het terrein voor het ontwikkelen
van een lokaal inclusief ouderenbeleid en voor het nemen van initiatieven die de inspraak van
ouderen in dat beleid realiseren of versterken.
De Vlaamse Regering maakt uiterlijk tegen het einde van het derde jaar na de inwerkingtreding
van dit decreet een evaluatie over de wijze waarop de lokale besturen een lokaal inclusief
ouderenbeleid realiseren en daarin de participatie van de ouderen waarborgen. (art. 10)
De Vlaamse Overheid is ervan overtuigd dat participatie de kwaliteit van het beleid én de positie
van de oudere versterkt.
De ouderenraden kunnen bijdragen tot een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid.

De Vlaamse Overheid brengt een netwerk van, voor en met actieve leden van lokale ouderenraden
samen (RPO’s & ISO’s) om de kwaliteit van lokale ouderenparticipatie te ondersteunen en te
verhogen om te komen tot een participatief en inclusief lokaal ouderenbeleid.
o

o

De lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op WVG100.
Dit betekent: een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid ontwikkelen en
verantwoorden binnen de meerjarenplanning: WVG100/1 in casu:
- Ouderenbeleidsparticipatie: WVG100/11
- Participatie van mensen in armoede: WVG100/12
Het overleg en de afstemming tussen de actoren bevorderen: WVG100/2

Wat betreft het netwerk West-Vlaanderen zijn er 5 RPO’s: regionale overlegplatforms
ouderenbeleidsparticipatie:
- Ieper-Veurne
- Oostende-Diksmuide
- Brugge
- Roeselare –Tielt
- Kortrijk-Menen
Coördinerend is er een ISO: interregionale stuurgroep per provincie
De mandaten lopen net als bij de gemeenten voor een periode van 06 jaar. Ieder platform heeft
een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. De verkiezingen zijn afgerond op 08/10/2019.
Eddie Vintevogel werd verkozen als voorzitter in de RPO Ieper-Veurne, Monique Masschelein als
lid van het dagelijks bestuur. Beiden nemen van uit dit mandaat ook deel aan de ISOvergaderingen.
Nieuwe data 2020
Er wordt voorgesteld de vergaderingen van de seniorenraad in 2020 op volgende data plaats te
laten vinden:
- Donderdag 6 februari
- Donderdag 2 april
- Donderdag 4 juni
- Donderdag 20 augustus
- Donderdag 5 november
Iedereen gaat akkoord met het voorstel.
Nieuwjaarsreceptie
23 januari – 17u30 – JC De Kouter.
Kerstnamiddag ‘Winter in Poperinge’
Verdeling van de tickets onder de verenigingen.

8. Activiteiten van de afdelingen
Vlaamse Actieve Senioren
✓
✓
✓
✓
✓

23.09
14.10
24.10
29.10
02.11

Dag-wandeling in en rond de Palingbeek
Petanquetoernooi Burensportdienst Westhoek sportoverleg (WSO)
Herfstfeest met dodenherdenking
Seniorenfeest met de Zingende Zusjes en Frank Galan
Beurs & Infodag voor actieve 55-plussers

Proven
✓ 11.09
✓ 22.10
✓ 29.10

daguitstap naar Zeeland
herfstfeest
deelname seniorenfeest

Popfina
✓ 1.10
✓ 19.10

Fedos
Provinciale bowling

VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 6 februari om 9u in Raadzaal (stadhuis)

