ZITTING VAN DE OUDERENADVIESRAAD LIEVEGEM VAN 16 NOVEMBER 2020
Digitaal overleg

Aanwezigen:
Coucke Gilbert, Verbiest Yvette (ter vervanging van De Clercq Monique), Dobbelaere Linda (ter
vervanging van Van Hyfte Wilfried), Parrein Dany, Willems Annie, Lippens Ghislain, Pattyn Aurele,
Van Den Hauwe Magda; leden
Angelique Niville; directeur Vrije Tijd
Eva Bruynooghe; seniorenconsulent
Verontschuldigd:
Van Hyfte Wilfried, De Clercq Monique, Schietaert Anita; leden
Caroline Fredrick; schepen bevoegd voor senioren
Verslag:
De voorzitter opent de digitale vergadering om 9.15 uur.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vergadering 24 september 2020
Het verslag wordt goedgekeurd; er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt door de
seniorenconsulent aan de gemeente bezorgd ter publicatie op de gemeentelijke website.

2. Bespreking nieuw aangemelde verenigingen die de erkenning als
seniorenverenigingen wensen aan te vragen. Aan de leden van de OAR wordt
gevraagd een beslissing te nemen over het al dan niet erkennen van deze
verenigingen (agendapunt seniorenconsulent)
Twee verenigingen dienden de aanvraag tot erkenning als vereniging algemeen en als
seniorenvereniging specifiek, in. Het gaat om: de dinsdagkaarters Ronsele en Hobbyclub Lichtpunt.
De dinsdagkaarters Ronsele
Deze vereniging was tot voor kort niet bij ons gekend als seniorenvereniging, maar kreeg in het
verleden wel nominatieve subsidies uitbetaald door de gemeente. Zij dienden hun aanvraag in om
erkend te worden als vereniging en ook sectorspecifiek als seniorenvereniging.
De hoofdactiviteit van deze vereniging is vooral kaarten – om de veertien dagen – en wordt aangevuld
met enkele andere activiteiten, zoals een jaarlijks eetfestijn, sinterklaas en Pasen, een middag met
koffie en taart.
De dinsdagkaarters Ronsele voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden van een vereniging:
het is een feitelijke en open vereniging, hebben hun basiswerking op Lievegem (parochiezaal
Ronsele), hebben een actieve werking, bestaan uit drie bestuursleden en vallen niet onder een
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andere erkende lokale vereniging. Ze beschikken niet over statuten en doelstellingen; dit dient bij de
aanvraag erkenning enkel toegevoegd te worden indien beschikbaar.
Daarnaast voldoen ze aan de voorwaarden van een seniorenvereniging: organiseren van
groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten voor personen vanaf 55 jaar op grondgebied Lievegem. De
activiteiten bevorderen ontmoeting tussen senioren en de activiteiten kunnen ontspannend, cultureel,
educatief of sportief van aard zijn. De vereniging heeft een gemeenschapsvormende functie. De
vereniging dient minstens één jaar actieve seniorenwerking te bewijzen en de zetel bevindt zich in
Lievegem.
Advies
De dinsdagkaarters Ronsele richt zich naar 55 plussers, maar in principe kan iedereen zich laten
aansluiten bij deze vereniging. De OAR oordeelt dat de huidige leden voornamelijk 55 plussers zijn
en beslist, met de restrictie dat de deelnemers 55 plussers blijven, dat:
Er geen bezwaren zijn tegen het toetreden van de dinsdagkaarters Ronsele en gaat akkoord om de
vereniging te laten erkennen als vereniging (algemeen) en als seniorenvereniging (sectorspecifiek).
De dinsdagkaarters Ronsele opent hiermee het recht op subsidiëring en kan hierdoor ook lid worden
van de werkgroep seniorenraad Zomergem.
Dhr. Ghislain Lippens vraagt naar oplettendheid en voorzichtigheid om niet zomaar verenigingen te
laten erkennen als (senioren)vereniging die repetitieve activiteiten aanbieden (denk bijvoorbeeld aan
bolder). Hiervoor wordt verwezen naar het erkenningsreglement.
Hobbyclub Lichtpunt
Hobbyclub Lichtpunt diende de aanvraag tot erkenning als vereniging en sectorspecifiek als
seniorenvereniging. De gevraagde documenten om toe te voegen bij de aanvraag, werden niet
ingediend.
Na onderzoek blijkt dat deze vereniging een onderafdeling is van Okra Waarschoot. Als we kijken
naar de voorwaarden tot erkenning zoals vermeld in het erkenningsreglement, dan staat geschreven
dat de vereniging geen onderafdeling of overkoepeling mag zijn van een reeds erkende lokale
vereniging. In dit geval is Okra Waarschoot een erkende lokale vereniging.
Dhr. Ghislain Lippens vindt het jammer dat hij niet door Hobbyclub Lichtpunt op de hoogte werd
gebracht van hun aanvraag.
Advies
De OAR oordeelt dat Hobbyclub Lichtpunt niet in aanmerking komt om als (senioren)vereniging
erkend te worden. Er wordt een negatief advies uitgesproken; de vereniging wordt bijgevolg
geweigerd.
Conclusie
De dinsdagkaarters Ronsele: positief advies vanuit de OAR om erkend te worden als vereniging en
als seniorenvereniging (goedkeuring).
Hobbyclub Lichtpunt: negatief advies vanuit de OAR om erkend te worden als vereniging en als
seniorenvereniging (weigering).
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3. Kennisname en advies
seniorenconsulent)

m.b.t.

ontwerp

meerjarenplan

(agendapunt

De voorzitter stelt de vraag of het totale subsidiebedrag die voorzien is voor de erkende
seniorenverenigingen dient verhoogd te worden gezien er een nieuwe seniorenvereniging wordt
erkend.
Dit is niet het geval: bij de originele opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (MJP) werd rekening
gehouden met tien seniorenverenigingen. Doordat Okra Oostwinkel geen aanvraag indiende, blijft het
aantal seniorenverenigingen, met het toetreden van de dinsdagkaarters Ronsele, dus gelijk.
Mevr. Van Den Hauwe Magda stelt de vraag hoe de verhouding is inzake subsidieverdeling voor de
jeugd en senioren. Namelijk de verhouding in totale subsidiebedragen aan de jeugd en volgens het
totaal aantal jeugdbewegingen. Angelique gaat dit na en bezorgt de OAR deze gegevens.
Aan alle adviesraden worden de recente aanpassingen in het MJP 2020-2025, met name
aanpassingen aan de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, voorgelegd met de vraag om
deze te bekijken en te bespreken. Seniorenconsulent Eva Bruynooghe overloopt de belangrijkste
acties die relevant zijn voor de ouderenadviesraad.
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Actieplan

Actie (origineel + aanpassingen)

AP-056 - Sport en
beweging
organiseren
voor alle doelgroepen

ACT-378
uitstippelen

Dementievriendelijke

wandeling

Gekoppeld budget

Opmerkingen vanuit de OAR

€5.000 in 2021, 2022 en 2023

Dhr. Ghislain Lippens geeft uitleg over de
dementievriendelijke wandeling: met de
werkgroep, waarin hij zetelt, wordt een
wandelroute uitgewerkt.

Aanpassing:
Dementievriendelijk klimaat: initiatieven in het kader
van dementievriendelijke gemeente (bv. Werelddag
Dementie, infonamiddag met gastspreker...)

De leden van de OAR gaan akkoord met
deze aanpassing.

= ruimer omschrijven van dit aspect, zodat ook andere
initiatieven kunnen uitgewerkt worden, en niet alleen
de wandeling
AP-105 - Lievegem wil
toegankelijke
en
zichtbare dienstverlening
voor zijn inwoners

ACT-375 - Uitbouw acties voor senioren

€10.000

ACT-439 - Opmaken seniorengids in digitale en
papieren versie voor thuiswonende 65 plussers
(bewoners assistentiewoningen inbegrepen), het
sociaal huis en externe (thuiszorg)diensten en
professionelen met als doel een overzichtelijke sociale
kaart te maken van hulp- en dienstverlening aan
senioren - heruitgave om de drie jaar - bedeling van de
gids (per post): 1 exemplaar/huishouden van 65
plussers - de digitale versie is te raadplegen via de
gemeentelijke website
1.002 - opmaken van een overzicht van financiële
tegemoetkomingen, premies en sociale voordelen met
de bedoeling de inwoners en cliënten van het sociaal
huis te informeren. Deze informatiebundel wordt
meegegeven tijdens huisbezoeken of zitdagen indien
er vraag naar is

€7.000 in 2021
(heruitgave)

en

2024

De voorzitter geeft mee dat dit veel
opvolging zal vragen en vraagt de
werkgroepen hun assistentie te verlenen en
feedback
te
geven
aan
de
seniorenconsulent.
De leden van de OAR gaan akkoord met
deze toevoeging.

Geen budget aan gekoppeld

De leden van de OAR gaan akkoord met
deze toevoeging.
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1.003 - gezamenlijke initiatieven in het kader van
thema's gericht op senioren (bv. Dag van de
mantelzorger, week van de senioren,...) - bedoeling is
om in te spelen op de actualiteit en op belangrijke
thema's voor ouderen - hierbij wordt samengewerkt
met andere gemeentelijke diensten, OAR en
seniorenverenigingen

ACT-375 - Uitbouw acties voor
senioren: €10.000

De voorzitter kaart aan dat de drie
initiatieven,
zijnde
het
Lentefeest,
Zomerfeest en week van de senioren, onder
dit actiepunt en budget vallen.
De leden van de OAR gaan akkoord met
deze aanpassing.

Conclusie
De leden van de OAR vinden de aanpassingen en toevoegingen een goed voorstel, en verlenen een gunstig advies wat betreft het MJP 20202025 en de aanpassingen.
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4. Stand van zaken: puntensysteem subsidiëring (agendapunt Linda Dobbelaere)
Intussen kreeg mevr. Linda Dobbelaere via de seniorenconsulent antwoord op haar vraag. Met name
dat met het nieuwe subsidiereglement eenmalig een punt wordt toegekend aan repetitieve
activiteiten. Er zijn geen verdere vragen meer.

5. Evaluatie coronacrisis i.v.m. de probleemstelling zelf, de maatregelen genomen
van overheidswege, de initiatieven genomen door de verenigingen
Bij alle seniorenverenigingen ligt alles stil en worden geen acties genomen. Waar het kan, worden
fysische zaken omgezet naar digitale acties (telefonisch of per mail).
Dhr. Ghislain Lippens licht de actie vanuit werkgroep Waarschoot toe met betrekking tot week van de
senioren: de werkgroep organiseert namelijk een kleurwedstrijd. De kleurplaten werden in
Waarschoot bedeeld. De ingekleurde versies worden terugbezorgd en uit alle inzendingen worden
een aantal winnaars aangeduid. Zij maken kans op een aankoopbon te besteden in Lievegem. Dit
initiatief overbrugt generatiekloven.
Okra Waarschoot heeft sinds begin dit jaar een uitstap gepland naar musical Daens. Voorlopig heeft
de organisator nog geen bericht gegeven dat dit niet zal kunnen doorgaan. De planning wordt
voorlopig behouden, maar vermoedelijk zal de activiteit niet doorgaan.
De seniorenconsulent benadrukt, zoals ook tijdens vorige ouderenadviesraad aangegeven door
schepen mevr. Caroline Fredrick, om ideeën en voorstellen steeds door te geven met betrekking tot
het ondersteuningsplan. Op die manier kan het bestuur zich verder buigen over de vraag welke
omstandigheden voor seniorenverenigingen verbeterd kunnen worden om het voor de
senioren(verenigingen) beter te maken.

6. Vraag tot goedkeuring voor het openen van een rekening bij een bankinstelling
waarop de werkingsmiddelen van de ouderenadviesraad door de gemeentelijke
overheid kunnen worden gestort en goedkeuring tot het verlenen van
handtekenbevoegdheid aan de voorzitter, dhr. Dany Parrein, en de
penningmeester, mevr. Anita Schietaert (agendapunt voorzitter)
De OAR ontvangt vanuit gemeente Lievegem een werkingstoelage van €1.000 en beslist hierbij over
hoe ze de werkgroep zal adviseren. Op dit moment heeft de OAR nog geen rekening. De OAR geeft
goedkeuring tot het openen van een rekeningnummer op naam van de OAR bij de KBC bank. De
voorzitter neemt dit verder op met de penningmeester, mevr. Anita Schietaert.
Advies
De OAR geeft goedkeuring om een rekening te openen op naam van de OAR.

7. Okra actie tegen sluiting van de bankfilialen (agendapunt Linda)
Okra Midden-Vlaanderen had op 28/10 fysieke acties willen houden tegen de sluiting van de
bankfilialen op Lievegem. Omwille van de corona is dit niet doorgegaan. Morgenmiddag 17/11 is er
met Okra Midden-Vlaanderen een digitaal overleg gepland. Dit item staat terug als actiepunt
genoteerd. Mevr. Linda Dobbelaere volgt het overleg en houdt de OAR op de hoogte.
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Op vraag van de voorzitter zal mevr. Linda Dobbelaere volgend agendapunt op de betreffende
vergadering toevoegen: bevoegd minister van financiën, dhr. Van Peteghem, streeft naar het systeem
van contactloos betalen. Wordt hierbij voldoende aan senioren gedacht, die hier moeilijker of
helemaal niet mee overweg kunnen? Dit zou tevens absoluut niet ten goede komen van de lokale
economie en de lokale middenstand, bijvoorbeeld de korte keten waar nog meestal met cash wordt
betaald.

8. Radio Lievegem: stand van zaken (agendapunt seniorenconsulent)
De werkgroep is volop bezig met het organiseren van het project Radio Lievegem. Het algemeen
concept is radio van en voor senioren. Tegelijk willen we de Lievegemse woonzorgcentra een hart
onder de riem steken.
Voor de praktische organisatie van het project werkt de werkgroep samen met Flexivent, een
Lievegems bedrijf. Zij voorzien in een mobiele studio, de nodige apparatuur, begeleiding en
technische ondersteuning.
We mikken op de week van 11 januari 2021 om de radio uitzendingen plaats te laten vinden. De FM
frequentie is intussen aangevraagd; we wachten nog op goedkeuring. De uitzendingen gebeuren
vanuit de mobiele studio en elke dag zenden we vanuit een andere locatie uit. We doen dit vanuit de
woonzorgcentra. Intussen hebben drie van de vier wzc’s bevestigd. De vijfde locatie houden we nog
wat geheim, maar is zeker op Lievegem.
We maken live radio gedurende twee uur per dag, van 14u tot 16u. Aan de deelnemende
woonzorgcentra wordt gevraagd om verzoekplaatjes aan te leveren namens de bewoners, gekoppeld
aan een verhaal of herinnering (wat roept dat ene liedje voor deze bewoner op?), en een
verzoekplaatje namens het personeel. Met enkele bewoners en een ambassadeur namens het
woonzorgcentrum nemen we een live interview af. Indien corona dit niet toelaat, kunnen de
gesprekken telefonisch plaats vinden.
Door de media aandacht hebben we heel wat positieve reacties gekregen en mensen die hun
diensten spontaan hebben aangeboden. Omwille van de corona crisis hebben we binnen de
werkgroep besloten om met één vaste presentator aan de slag te gaan en niet te werken met een
duo-presentatie. Daarnaast willen we graag iemand achter de micro die al wat radio ervaring heeft.
Gezien we live uitzenden, ligt de lat voor deze persoon meteen hoog.
Alle Lievegemse inwoners kunnen de radio uitzendingen live meevolgen via hun radio. De uitzending
wordt later die dag herhalend afgespeeld en kan dus opnieuw beluisterd worden.
Alles gebeurt coronaproof en volgens de geldende maatregelen. We maken geen ‘reclame’ over
wanneer welke locatie aan de beurt komt, om te vermijden dat mensen samenkomen.
Aan de leden van de OAR wordt gevraagd om een top 5 samen te stellen met verzoekplaatjes die
namens hen mogen afgespeeld worden. Bij voorkeur tegen eind november te bezorgen aan de
seniorenconsulent.
Met Radio Lievegem zorgen we er ook voor dat een positieve boodschap wordt doorgegeven namens
de OAR.
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9. ‘Lievegem, kom op verhaal’: stand van zaken (agendapunt seniorenconsulent)
De werkgroep ‘Lievegem, kom op verhaal’ kwam eind oktober digitaal samen voor een eerste
vergadering. Intussen wordt verder nagedacht over het concept en de verdere uitwerking. Omwille
van corona zal de aanpak ook iets anders liggen. Ook dit moet verder uitgedacht worden.
Intussen wordt ook hulp aangeboden van de collega’s van ‘Samen Lievegem’, een nieuwe
projectgroep in samenwerking met Vormingplus.
Vanuit het CBS werd een gunstig advies verstrekt om het project verder te organiseren. Mevr. Linda
Dobbelaere is, samen met bedenker, dhr. Didier De Vreese, maximaal beschikbaar om mee te
werken.
Er zijn geen verdere opmerkingen of vragen van de andere leden van de OAR.
Ontwerp projectsubsidie Lievegem
De voorzitter licht dit item toe. Vanuit gemeente Lievegem is er een subsidiebudget voorzien van
€30.000 die wordt vooropgesteld om verschillende initiatieven te steunen waarbij er overkoepelend
gewerkt wordt. Het opzet is om originele, unieke projecten financieel te ondersteunen die de gewone,
reguliere werking van een vereniging te boven gaat omwille van het financiële risico. Niet alleen
verenigingen, maar mogelijks ook burgers op zich kunnen met elk wild idee terecht bij deze werking.
Het project is kostendekkend tot aan een bepaald plafond.
De projectsubsidie omvat drie pijlers: grensoverschrijdend werken binnen de gemeente Lievegem,
burgerparticipatie en vereniging overschrijdend werken.
Het uitwerken van deze projectsubsidie zit nog in de ontwerpfase. Er moet nog antwoord geboden
worden op vragen zoals: wat wil de gemeente zelf? Beperken tot verenigingen of opentrekken? Laat
de gemeente voorstellen van adviesorganen toe? Hoe zullen de subsidiedossiers beoordeeld
worden? Welk plafond zal gehanteerd worden? Wordt er gewerkt met indieningsrondes? Wordt een
beperkt aantal projecten toegelaten?
De adviesraad die zich over de projectsubsidie buigt, vraag input aan andere adviesraden en aan de
drie werkgroepen.
De voorzitter geeft hierbij aan dat we op een terugkerend probleem stuiten: locatie. Gebrek aan
infrastructuur met voldoende capaciteit. De voorzitter vraagt Angelique om, namens de OAR, de
plannen van de bouw van het nieuwe AC te herbekijken en te zorgen voor een toegangscapaciteit
van 400 personen. Wat verenigingen/organisatoren de mogelijkheid moet bieden om activiteiten van
enig niveau te organiseren waarbij op een grotere opkomst/opbrengst kan worden gemikt met een
gunstiger kostenbatenresultaat tot gevolg.
Aansluitend op het project ‘Lievegem, kom op verhaal’ wordt het voorstel gedaan of we dit project
niet kunnen indienen als projectvoorstel. De voorzitter heeft dit projectinitiatief reeds op de eerste
vergadering van het adviescomité aangekaart en daar wordt over nagedacht.
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10. Het woord aan de deelgemeenten / klachtenbundel
datum

aangever

onderwerp

update

24/09/2020

Werkgroep
Lovendegem

Fietsstraat
Molendreef
–
gevaarlijke verkeerssituatie voor
zwakke weggebruikers – auto’s
halen fietsers in terwijl dit niet
mag

De voorzitter van de werkgroep kaart aan dat de
situatie in de fietsstraat Molendreef nog steeds niet
au serieus wordt genomen.

16/11/2020

Werkgroep
Zomergem

Locatie
seniorenverenigingen

De voorzitter van de werkgroep Zomergem wil een
hart onder de riep steken bij schepen Jeroen Van
Acker en het schepencollege voor hun inzet om in
de bibliotheek ruimte uit te bouwen voor
verenigingen. De bib is de enige en meest geschikte
locatie. Het voordeel hierbij is dat dit een bestaand
plan is. Nu is het aan de architecten om dit verder uit
te werken.
Er wordt gevraagd om dit met aandrang te doen.

voor

Veilige voetpaden

16/11/2020

Werkgroep
Waarschoot

Brievenbus van
gemeentehuis

Dit blijft een oud zeer, ook binnen de gemeentes
Waarschoot en Lovendegem.
Er wordt sterk aangedrongen om van veiligheid
prioriteit te maken, zeker wat betreft de
toegankelijkheid van wegen en paden voor minder
mobiele personen.
bpost

aan

De brievenbus van bpost die zich aan het
gemeentehuis van Waarschoot bevond, is
verwijderd. Er kwam hier veel klachten over binnen.
De voorzitter van de werkgroep informeerde bij de
post zelf, maar kreeg geen antwoord. Hij
formuleerde intussen een brief naar het
hoofdkantoor in Brussel en wacht nog op antwoord.

Overlast jongeren

Jongeren verzamelen zich om te skaten onder en
naast de bogen van de kerk en zorgen voor overlast.
Er werd een klacht ingediend bij de politie.

Website gemeente

De website van de gemeente is niet gemakkelijk te
hanteren.
De seniorenconsulent is hiermee bezig en wil, in
samenwerking met de OAR en de werkgroepen, de
website efficiënter maken, zeker voor senioren.

11. Mogelijkheid tot het formuleren van aanbevelingen voor en/of vraagstelling over
adviesraden waarin OAR is vertegenwoordigd, Gemina – Bib – Beheersorgaan
socio cultureel patrimonium
Er zijn geen specifieke punten om te formuleren tot aanbeveling of vraagstelling.

12. Berichtgeving van uit de R.P.O. en I.S.O.
Griepvaccin
Door uitputting heeft tot nu toe nog niet elke senior een griepvaccin gekregen. Er worden intussen
wachtlijsten aangelegd. Er wordt aangeraden om zich hiervoor in te schrijven bij de apothekers.
Pagina 9 van 10

Openbaar vervoer
Er zijn wijzigingen op til bij de Lijn. Dit zorgt voor regio gebonden problemen en dus niet specifiek
gemeentelijk. De voorzitter laat nieuwe berichtgeving weten aan de leden van de OAR.
Op Lievegem is de onveilige situatie van de N9 het grote probleem. Hiervoor moeten zowel
provinciaal als lokaal beslissingen genomen en op elkaar afgestemd worden. Bij elke betrokken
gemeente dient er aangedrongen te worden tot actie.

13. Varia
Agnes Lippens
Mevr. Agnes Lippens, voormalig lid van de werkgroep Lovendegem, is overleden. Mevr. Linda
Dobbelaere brengt een kleine hommage. Namens de leden van de OAR en de werkgroep
Lovendegem worden de naasten van mevr. Agnes Lippens gecondoleerd.
Postvakje OAR
De voorzitter vraagt een regeling in verband met binnenkomende post voor de OAR. De
seniorenconsulent heeft intussen geregeld dat alle post in haar postvakje terecht komt en zo wordt
doorgespeeld aan de voorzitter.
Correcte benaming
De voorzitter benadrukt om in elke communicatie de correcte benaming van de OAR of
ouderenadviesraad te gebruiken. Het is verwarrend als er een andere titel op wordt gezet (zoals
seniorenadviesraad).

Niets meer te behandelen wordt de zitting geheven om 11.17 uur.
Namens de ouderenadviesraad
Dany Parrein
Voorzitter

Eva
Bruynooghe
Seniorenconsulent

Voor de volgende vergadering is voorlopig de datum van 17/12/2020 om 09.00 uur vooropgesteld.
Deze zal vermoedelijk terug digitaal verlopen. Bevestiging volgt van zodra dit definitief wordt.
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