Stad Brugge Welzijn/ Seniorenadviesraad

ALGEMENE VERGADERING SENIORENADVIESRAAD
19 maart 2019
14 u - CONFERENTIEZAAL STADHUIS - BURG 12 8000
BRUGGE

uw kenmerk
contact
Eveline Heindryckx

ons kenmerk
DW/sar/eh

bijlagen

verz.nr.

datum
19 maart 2019

telefoon
050 47 54 77

e-mail
Eveline.Heindryckx@brugge.be

AANWEZIG:
Burgemeester Dirk De fauw, Martine Matthys (schepen), Jan Vandecasteele
(voorzitter), Suzanne Dhondt (ondervoorzitster), Bart Lambrecht (Mintus),
Rik Sagaert (ex-voorzitter), Laura Goossens (ex-lid), Paula De Ly (ex-lid),
Paul Lanssens (ex-lid), Bart Van Troye (Mintus), François Hernou, Ronny
Geers, Rosette Schautteet, René Decleer, Isabelle Malfait, Frank Verheye,
Bernard Delplancke, Thérèse Haesaert, Georges Verlinde, Nicole Timmerman,
Monique Depraetere, Fernand Vermeersch, Vera Kyndt, Piet Gellynck,
Georgina Denolf, Hubert De Cloedt, Eric Van Poucke, Jacques Vermandere,
Dirk Dhondt, Maurice Sevenhant, Christian Meersseman, Wiske Verstappe,
Yves Vandewinckele, Lieve Mus, Tine Rommel, Andre Ackaert, Francine
Dewalsch, Paul Vanden Abeele, Johan Verbanck, Johan Devoghel, Jozef Van
Den Berghe, Hubert De Vooght, Angèle Rogier, Raymond Dezutter, Hugo
Brabant, Lydie Vonck, Anna Stellamans, Hugo Jonckheere, Thierry De Block,
Gudrun Altenbäumker, Marcel Bens, Johny Dumalin, Jean-Pierre Vandewiele,
Juliaan Vanackere, Nicole Ottevaere, Erwin Somers, Jean-Pierre Van Eeghem,
Fernand Wimme, Gaby Anthierens, Eveline Heindryckx (dienst Welzijn).
VERONTSCHULDIGD:
Schepen Pablo Annys, Johan Leyts, Marilyn Dekeyser, Yvan De Baes, Willy De
Spriet, Hubert Hungenaert, Guy Schelpe, Eddy Gilté, Stefaan Leupe, Alfons
Hongenaert, Frans Dhaene, Willy Stroo, Fernand Mostrey, Pierre Verstappen,
Marc Caenen, Jacques Somers, Geert Rosseel, Francine Keereman, Yolande
Barbez-Malfroot, Marc Geldof, Omer Hellemans, Roger De Prest, Annie Delille,
Franky Vandaele, Marcel Vlaminck, Ellen Kimpe, José De Backer.
De vervangers mogen, maar moeten niet aanwezig zijn.

VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER

De heer Jan Vandecasteele verwelkomt alle leden en ex-leden van de SAR.
Hij verwelkomt ook de Burgemeester, de heer Dirk De fauw.
De ex-leden van de SAR worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de
Seniorenadviesraad.
DE BURGEMEESTER, DE HEER DIRK DE FAUW, BEDANKT DE EX-LEDEN
VAN DE SAR
De Burgemeester, de heer Dirk de Fauw, bedankt de ex-leden van de SAR.
Alle ex-leden krijgen een attentie namens het stadsbestuur voor hun
jarenlange inzet voor de Seniorenadviesraad:
•
•
•
•
•
•

De heer Rik Sagaert (ex-voorzitter SAR)
Mevrouw Laura Goossens
Mevrouw Paula De Ly
De heer Paul Lanssens
François Verlinde
Rosita Lams

DE BURGEMEESTER, DE HEER DIRK DE FAUW, STELT ZIJN
BELEIDSPLAN VOOR
De Burgemeester stelt zijn beleidsplan voor. Zie bijlage.
Voor vragen of informatie kan je contact opnemen met het kabinet van de
Burgemeester:
Kabinet Burgemeester
Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge
Tel 050 44 81 13
E-mail burgemeester@brugge.be
kabinetschef
De heer Otmar Delanote, tel 050 44 81 13
E-mail otmar.delanote@brugge.be

DE HEER BART VAN TROYE (MINTUS), KOMT GRATIS HUN
VORMINGSAANBOD VOORSTELLEN
De heer Bart Van Troye komt het gratis vormingsaanbod van Mintus
voorstellen. Zie bijlage.
Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Bart Van Troye,
tel 050 32 73 83, e-mail: Bart.VanTroye@ocmw-brugge.be
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De contactgegevens staan ook vermeld in het 2-maandelijkse magazine
“Content” van de dienstencentra.
Enkele vragen van de SAR:
Boodschappendienst Mintus
Er wordt opgemerkt dat een busje van Mintus op de parkeerplaats staat van
personen met een handicap zonder speciale parkeerkaart. Deze opmerking
wordt doorgegeven en dit zal in de toekomst niet meer gebeuren.
Woonzorgcentra
Indien ouderen de woonzorgcentra niet kunnen betalen, moeten de kinderen
dan betalen? Bart Lambrecht bezorgt de nodige informatie.

GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 29 JANUARI
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
GOEDKEURING VERSLAG KERNVERGADERING 19 FEBRUARI
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
OVERLOPEN VERSLAG WERKGROEP VERKEER 12 MAART
De heer Hubert De Vooght werd verkozen als nieuwe coördinator van de
werkgroep verkeer. De ondercoördinator is de heer Jozef Van den Berghe.
Hubert De Vooght bedankt de vorige ondercoördinator, de heer Jacques
Vermandere, voor zijn jarenlange inzet.
Nieuwe vorming werkgroep verkeer
De vorige vorming was “dode hoekongevallen”. Deze vorming wordt
vervangen door de vorming “verkeersreglement”. Dit wordt aangeboden aan
de seniorenverenigingen, is gratis, start 1 september en duurt max 2 uur.
Er wordt een update gegeven van het verkeersreglement. Er wordt ook uitleg
gegeven over fietsstraten en schoolstraten.
Oproep vrijwilligers
De werkgroep verkeer is ook op zoek naar vrijwilligers die zich een halve of
een hele dag kunnen vrijmaken. Zij moeten punten geven aan leerlingen van
het 6de leerjaar over hun fietsgedrag. Het fietsparcours wordt nadien met de
Politie besproken. Als je interesse hebt dan kan je contact opnemen met
Fabienne Angelet, e-mail: fabienne.angelet@mintus.be
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Enkele bemerkingen van de werkgroep verkeer
•
•

De werkgroep verstuurt adviezen maar meestal krijgen ze nooit een
antwoord.
Er is nog steeds geen oplossing gevonden voor het kort parkeren voor
personen met een handicap aan het Concertgebouw. Er wordt gekeken
of de SAR samen met de raad van personen met een handicap een
gemeenschappelijk advies kan opmaken.

BELEIDSPLAN OUDEREN STAD BRUGGE
Beleidsplan Stad Brugge
De SAR zal een nieuwe werkgroep opstarten om het beleidsplan te
doornemen. Er zal een lijst opgemaakt worden van de beleidspunten die
belangrijk zijn voor de ouderen. Deze lijst zal besproken worden. Waar nodig
zal de SAR adviezen of voorstellen formuleren.
Stad Brugge “kindvriendelijke” stad
Stad Brugge heeft het label “kindvriendelijke” stad gekregen. In de toekomst
kan de stad misschien ook het label “Ouderenvriendelijke” stad verkrijgen?
Vierkant tegen Eenzaamheid
In de vorige legislatuur werd “Vierkant tegen Eenzaamheid” opgestart. Wat is
er gebeurt met alle voorstellen en suggesties? Alle voorstellen en suggesties
zijn gebundeld en worden verwerkt in deze legislatuur.
Organigram Stad Brugge
Bij de nieuwe legislatuur zijn er veel wijzigen in het stadsbestuur (inkanteling
OCMW). Er wordt gevraagd of iemand kan langskomen om uitleg te geven
over het nieuw organigram. Dit puntje wordt opgevolgd.
OVERLOPEN VOORONTWERP STATUTEN SAR
Het voorontwerp wordt overlopen. Enkele bemerkingen:
• De effectieven moeten de plaatsvervangers niet aanduiden, dit staat al
vast (artikel 2)
• Onafhankelijken hebben geen stemrecht (artikel 2).
• De verslagen moeten verstuurd worden naar alle gemeenteraadsleden
(artikel 4).
• De verslagen moeten verstuurd worden naar het “Bijzonder comité van
de sociale dienst” (artikel 4).
• Plaatsvervangers aanduiden voor de werkgroep verkeer (artikel 6).
• Onafhankelijken kunnen niet zetelen in een werkgroep (artikel 6).
• Puntje spreekverbod bespreken (artikel 7).
• De verslagen breed verspreiden (via de website van Stad Brugge).
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Deze punten worden besproken op de volgende kernvergadering van 30 april.

VRIJWILLIGERSFORMULIER EN UITLEG VERZEKERING
Alle leden hebben het vrijwilligersformulier gekregen. Graag dit ondertekenen
en terug bezorgen aan de dienst Welzijn.
De leden van de Sar zijn verzekerd voor zowel burgerlijke aansprakelijkheid
als voor lichamelijke ongevallen.
LENTEWANDELINGEN DINSDAG 16 EN WOENSDAG 17 APRIL
Lentewandelingen: uitnodiging van alle 70-jarigen.
Er is een oproep verspreid naar alle leden van de SAR om zich in te schrijven
als vrijwilliger voor de lentewandelingen. Alle personen die zich ingeschreven
hebben worden alvast bedankt voor hun medewerking !
ZILVERFEEST WOENDAG 15 MEI
Zilverfeest: uitnodiging van alle 75-jarigen.
Het Zilverfeest gaat door op woensdag 15 mei om 14 u in de
Stadsschouwburg. Uitzonderlijk gaat de receptie door in de foyer van de
Stadsschouwburg omdat de Stadshallen niet vrij waren. De deelnemers
krijgen 2 gratis consumptiebonnen en een kleine attentie.
Dit jaar treedt de muziekgroep Filip Bollaert Trio op.

OVERLOPEN AFGEVAARDIGDEN SAR IN DIENSTENCENTRA + ANDERE
VERENIGINGEN
De bespreking van dit puntje wordt uitgesteld en zal besproken worden op de
kernvergadering van 30 april.
Na de vergadering werd beslist dat er een digitale stemming georganiseerd
wordt voor de afgevaardigden in GECORO. Dit komt omdat er een deadline is
voor het indienen van de kandidaturen. Er zijn 2 kandidaten: mevrouw
Suzanne Dhondt en de heer Eric Van Poucke. Op vrijdag 29 maart, na afloop
van de stemming, wordt meegedeeld wie definitief effectief lid is en wie
plaatsvervanger is voor GECORO.
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AUTOLOZE ZONDAG 15 SEPTEMBER
Na de vergadering heeft de dienst Vergunningen meegedeeld dat de
seniorendansnamiddag op autoloze zondag toch kan doorgaan op het pleintje
voor de Stadsschouwburg. Dit is goed nieuws want dit is al jarenlang de vaste
plaats van de seniorendansnamiddag.

NIEUWS UIT MINTUS
Programmatiecommissie
Deze zal opnieuw herstart worden.
Buurtanalyse
Mintus zal een buurtanalyse organiseren. Het doel hiervan is om zorgzame
buurten te ontwikkelen.
Brochure Content
In deze editie wordt er aandacht besteed aan de ‘Week van de valpreventie’.
Vorming mantelzorg in de dienstencentra
Deze vorming wordt uitgebreid. Er wordt toelichting gegeven over de
mantelzorg en er worden verschillende aspecten besproken.
Langer thuis in eigen huis
Langer thuis in eigen huis (vanaf 65 jaar) Iedereen wil graag zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Dagelijkse activiteiten zoals opstaan, aankleden en
huishoudelijk werk lijken heel gewoon, maar ze zijn niet voor iedereen
evident. Senioren ondervinden soms moeite om zich thuis te verplaatsen of
om zelfstandig een bad te nemen. Met kleine aanpassingen kunnen we heel
wat hindernissen in huis wegwerken. Een ergotherapeut probeert met advies
en training het juiste hulpmiddel te vinden voor jou. We begeleiden je van A
tot Z voor het aanpassen van de omgeving of woning. 'Langer thuis in eigen
huis' biedt onder andere: • gratis advies over hulpmiddelen • gratis advies
over aanpassingen in uw woning en premie-aanvragen • oplossingen voor
problemen bij dagelijkse handelingen • hulp bij het inoefenen van eenvoudige
verplaatsingen thuis • tips rond valpreventie en rugklachten.
Erfgoedweekend zaterdag 27 en zondag 28 april
Binnen de OCMW-groep worden heel wat verschillende ambachten beoefend,
als hobby en als dagbesteding. Buurtbewoners en ouderen uit de
dienstencentra, mensen met een beperking uit Ons Huis – Sint-Anna,
kinderen uit kinderopvang De Blauwe Lelie en mensen met een
migratieachtergrond: allemaal verenigen ze zich rond ambachten en leren ze
van elkaar. Waar: dienstencentrum Van Volden, Joris Dumeryplein 1,
8000 Brugge. Van 14 u tot 17 u.
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DIGI SENIOR
De leerlingen van het 6de jaar informatica van het VHSI maken in drie sessies
senioren wegwijs in de digitale wereld.
Elke sessie bestaat uit drie lesweken met volgende inhoud:
• 2 iPAD-lessen voor het gebruik van de iPad thuis en op reis;
• Speciale les in de Brugse stadsbibliotheek De Biekorf: opzoeken via
internet, recente ontwikkelingen zoals facebook, gebruik van “mijn
bibliotheek”, het softwareprogramma en zoeksysteem van de
bibliotheek….
De lessen vinden plaats op 8, 15 en 22 mei 2019 in het VHSI, spoorwegstraat
14/7, 8200 Sint-Michiels Brugge en starten om 9.30 u tot 11.30 u, onthaal
vanaf 9 u.
Inschrijven: telefonisch via 050 40 68 68 of via e-mail: vhsi@vhsi.be
Maximum aantal inschrijvingen: 14 cursisten (tenzij eigen iPad meegebracht
kan worden)
Kostprijs: 5 euro per persoon.

NIEUWS UIT VERENIGINGEN
Geen meldingen.

PERSOONLIJKE RONDVRAAG
Adressenlijst SAR
Kan de datum op deze lijst geplaatst worden en opnieuw verstuurd worden?
Eveline verstuurd de aangepaste lijst met het verslag.
Vorming Mantelzorg voor de seniorenverenigingen
Kan er in deze vorming ook uitleg gegeven worden over de uitbetaling van de
mantelzorgpremie + reglement?
Wordt er in deze legislatuur iets georganiseerd voor de 80-jarigen?
Dit werd opgenomen in het beleidsplan en wordt verder besproken.
Kan er op het ’t Zand meer defibrillatoren geplaatst worden?
Dit werd opgenomen in het beleidsplan.
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VOLGENDE VERGADERINGEN
KERNVERGADERING
Op dinsdag 30 april om 9u30 in de Conferentiezaal (Stadhuis),
8000 Brugge.
ALGEMENE VERGADERING
Op dinsdag 21 mei om 14u in de Conferentiezaal (Stadshuis),
8000 Brugge.
PROJECTEN
LENTEWANDELINGEN
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april om 13u30 in de
Stadshallen.
ZILVERFEEST
Op woensdag 15 mei om 14 u in de Stadsschouwburg.
AUTOLOZE ZONDAG
Op zondag 15 september aan de Stadsschouwburg.
HERFSTWANDELINGEN
Op dinsdag 24 en woensdag 25 september om 13u30 in de
Stadshallen.

Met dank voor uw inzet en vertrouwen,
Met vriendelijke groeten,
Jan Vandecasteele
Voorzitter

Eveline Heindryckx
verslaggeefster
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