ZITTING VAN DE OUDERENADVIESRAAD LIEVEGEM VAN 17 DECEMBER 2020
Digitaal overleg

Aanwezigen:
Crommelynck Bea (ter vervanging van Schietaert Anita), De Clercq Monique, Dobbelaere Linda (ter
vervanging van Van Hyfte Wilfried), Parrein Dany, Willems Annie, Lippens Ghislain, Pattyn Aurele,
Van Den Hauwe Magda; leden
Caroline Fredrick; schepen bevoegd voor senioren – sluit iets later aan
Angelique Niville; directeur Vrije Tijd
Eva Bruynooghe; seniorenconsulent
Dhr. Lippens Ghislain is gemandateerd om in te staan voor Coucke Gilbert
Verontschuldigd:
Van Hyfte Wilfried, Coucke Gilbert, Schietaert Anita; leden

Verslag:
De voorzitter opent de digitale vergadering om 9.10 uur.
Overeenkomstig de statuten van de OAR is het wenselijk om afwezigheid te melden aan de
voorzitter en een plaatsvervanger aan te duiden.

Agenda
1. Goedkeuring verslag vergadering 16 november 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.
De voorzitter geeft aan dat het verslag pas op de website kan geplaatst worden na goedkeuring
namens de OAR.
Verhouding subsidieverdeling jeugd – senioren
Mevr. Caroline Fredrick licht dit punt toe.
Het is heel moeilijk om daar antwoord op te geven omdat het om niet vergelijkbare domeinen gaat:
jeugd – sport – cultureel – senioren. Het is appels met peren vergelijken; dit is een zeer moeilijke
vergelijking. Je kan jeugd niet met senioren vergelijken; zij organiseren bv. jeugdkampen. Met de
fusie werd gepoogd om iedereen te geven waar ze recht op hebben.
Wat senioren betreft denken we na over de vraag wat we nodig hebben om er ten minste voor te
zorgen dat niemand er op achteruit gaat. Vanuit Lievegem wordt de doelgroep senioren zeker niet
vergeten, kijk bijvoorbeeld naar het organogram met de aanstelling van een voltijds
seniorenconsulent (ondersteuning naar verenigingen en naar niet-verenigde senioren toe). Er gaan
nu meer middelen, krachten en middelen naar senioren dan enkele jaren geleden.
Pagina 1 van 13

De vraag naar meer aandacht voor senioren werd eerder al vanuit de drie werkgroepen gesteld.
Daarnaast worden nog initiatieven gedaan om stap voor stap zaken beter te maken voor de senioren.
Denk aan de welzijnsgids en Lievegem als dementievriendelijke gemeente (zo werd de
dementievriendelijke wandeling op Waarschoot ruimer open getrokken tot het project
dementievriendelijke gemeente en dit over de hele gemeente Lievegem).
Ook de subsidies komen voor de seniorenverenigingen beter uit. Zo was er vroeger bv. enkel een
nominatieve subsidie in Zomergem.
We kijken dus wat er nog voor senioren op Lievegem wordt gedaan of gedaan zal worden. En op dat
vlak gaat alle verdienste naar de ganse equipe van de OAR, de voorzitter en de seniorenconsulent
om alles te trekken.

2. Planning vergaderingen OAR 2021
18/02 – 29/04 – 17/06 – 23/09 – 18/11 – 16/12
De planning wordt goedgekeurd.

3. De Dinsdagkaarters Ronsele: stand van zaken
Tijdens de vorige vergadering werd namens de OAR een positief advies uitgebracht in verband met
de vraag tot erkenning van De Dinsdagkaarters Ronsele als seniorenvereniging. Hun dossier kwam
intussen op het CBS en werd ook daar goedgekeurd. De dinsdagkaarters Ronsele is officieel een
Lievegemse seniorenvereniging.
De voorzitter van deze vereniging, mevr. Wille Jacqueline, werd gecontacteerd door de voorzitter
van de OAR, met de vraag om contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep Zomergem
om tot die werkgroep toe te treden.

4. Subsidiedossiers seniorenverenigingen
Het subsidiemodel met de verdelingen: bijgevoegd in het verslag.
De voorzitter start dit onderdeel door aan te geven dat hij intussen door verschillende verenigingen
werd gecontacteerd over het model van de subsidieverdeling. De voorzitter heeft dit nagekeken en
concludeert dat alles correct werd beoordeeld. Subsidie dient als middel om de werking van de
seniorenverenigingen te ondersteunen.
Mevr. Linda Dobbelaere spreekt namens Okra Lovendegem de ontgoocheling uit dat deze
vereniging minder subsidie zal krijgen dan Okra Waarschoot en Okra Zomergem. De vergelijking
tussen deze verenigingen, ook al behoren ze tot dezelfde koepel, is moeilijk te maken, onder
andere door het aanbod van activiteiten.
De seniorenconsulent haalt het overzicht van de verdeling er bij en overloopt alle punten. De
algemene eerste indruk: elke seniorenvereniging ontvangt meer subsidies dan de voorbije jaren.
Wat betreft de werkingssubsidie wordt rekening gehouden met vier criteria:
• Leden: dit vormde geen probleem bij het invullen en beoordelen
• Tijdschrift/digitalisering: ook hier geen opmerkingen rond
• Vorming: een vorming rond persoonlijke vervolmaking wordt niet meegerekend in de
beoordeling
• Activiteiten: dit luik was niet gemakkelijk om in te vullen door de seniorenverenigingen en om
te beoordelen
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Activiteiten
De grens tussen een ledenactiviteit en open activiteit is soms moeilijk te bepalen. Een aantal
seniorenverenigingen geven aan open te staan voor iedereen, waardoor alle ingediende activiteiten
resulteren onder ‘open activiteit’. Bij twee verenigingen van dezelfde koepel zien we dat ze exact
dezelfde activiteiten onder een andere noemer plaatsen. De ene vereniging plaatst ze allemaal
onder het luik ledenactiviteit, de andere bij open activiteit.
Naar beoordeling toe werd er besloten om geen onderscheid te maken tussen de luiken
ledenactiviteit en open activiteit. Daarnaast telden repetitieve activiteiten mee, met name indien de
seniorenverenigingen meer dan tien dezelfde activiteiten uit een reeks organiseert. Ook de
meerdaagse reis wordt extra meegeteld in plaats van eenmalig. Samenvatting:
• Geen onderscheid tussen leden – niet leden
• Bij repetitieve activiteiten: indien de vereniging meer dan 10 dezelfde activiteiten uit een
reeks organiseert, worden er meer punten toegekend (3 punten)
• Meerdaagse reis: wordt extra meegeteld (2 punten)
Het zwaargewicht van de punten blijft op de samenwerkingsactiviteiten liggen: we willen de
verenigingen motiveren om grensoverschrijdend samen te werken.
De voorzitter voegt hieraan toe dat het initiatief vanuit de seniorenverenigingen dient te komen en
we onszelf de vraag moeten stellen: wat kunnen we samen doen met minder inspanning en meer
respons?
Subsidiemodel
Mevr. Magda Van Den Hauwe geeft aan dat het invullen van het subsidieformulier niet eenvoudig
was. De seniorenconsulent beaamt dit; en ook omgekeerd was het beoordelen niet simpel. We
moeten dus streven naar een efficiënter en vereenvoudigd model.
Mevr. Caroline Fredrick voegt hieraan toe dat we van drie aparte beoordelingssystemen komen
(Lovendegem, Waarschoot en Zomergem) en we nu met één Lievegems model werken. Het
huidige model is uiteraard voor evaluatie en bijsturing vatbaar. Deze opmerkingen worden verder
mee opgenomen. Alle feedback is welkom.
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5. Verzoek tot de drie werkgroepen seniorenraad van de deelgemeenten: eerste
aanzet m.b.t. de drie initiatieven, zijnde het Lentefeest/grootouder feest
(werkgroep Zomergem), Zomerfeest/zomerkermis (werkgroep Lovendegem) en
Herfstfeest/week van de senioren (werkgroep Waarschoot)
Voor de corona was er een consensus bereikt dat elke werkgroep een seizoensgebonden feest
voor ouderen zou organiseren:
• Lentefeest/grootouder feest (werkgroep Zomergem)
• Zomerfeest/zomerkermis (werkgroep Lovendegem)
• Herfstfeest/week van de senioren (werkgroep Waarschoot)
Om perspectief te kunnen geven, vraagt de voorzitter in hoeverre we al kunnen starten met de
voorbereiding van deze feesten in 2021 zodat de Lievegemse senioren zien dat er een nieuwe
traditie vanuit Lievegem op komst is. We kunnen voortbouwen op de basis die afgelopen jaar werd
gelegd. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de Lievelink en de gemeentelijke website, zodat
de senioren weten wat er binnen de gemeente gaande is.

6. Radio Lievegem
Stand van zaken
In de week van 11 januari 2021 maakt Lievegem vijf dagen radio van en voor senioren. Met een
mobiele studio wordt er – coronaproof – uitgezonden vanuit de vier woonzorgcentra. Dag vijf
verloopt vanop een geheime, Lievegemse locatie. De uitzendingen zijn live te beluisteren op 97.2
FM en via streaming op de website www.lievegem.be/radiolievegem.
Inhoudelijk spelen we verzoekplaatjes af namens het woonzorgcentrum waar we op dat moment
staan en worden enkele live interviews afgenomen van bewoners en een personeelslid. Onze
vliegende reporter gaat binnenkort ook langs bij vijf Lievegemnaren en ook hun interview wordt
afgespeeld. Presentator van dienst is Tom Boudeweel.
Op vrijdag zetten we onze gemeentelijke diensten die zich richten naar Lievegemse ouderen extra
in de kijker. Denk bv aan het Ontmoetingscentrum. Live aan het woord komen onder andere
Caroline Fredrick en Dany Parrein.
Top 5 namens OAR
• Willy Sommers - Laat de zon in je hart
• Will Tura – Mooi, ‘t leven is mooi
• André Hazes Jr – Leef
• Willy Sommers - Zeven anjers, zeven rozen
• Vera Lynn - We'll meet again

7. Project Lievegem, kom op verhaal
Stand van zaken
Op 03/12/2020 vond een overleg plaats over het project ‘Lievegem, kom op verhaal’. Naast de
werkgroep waren ook Christel Van Vooren en Lief Cuypers aanwezig die vanuit ‘Samen Lievegem’
dergelijke projecten ondersteunen.
Na het vorig overleg zijn er nog heel wat vragen die verduidelijking nodig hebben:
• Doel van het project? Wat en wie willen we bereiken?
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•

Rolverdeling: wat is de rol van de initiatiefnemers (Didier, Linda)? Wat is de rol van de
gemeente? Waar is er een raakvlak met project Samen Lievegem? Wat kan de rol van
medewerkers Samen Lievegem zijn?

Omwille van de afwezigheid van Didier De Vreese bleven een aantal vragen onbeantwoord. Het
volgende overlegmoment is vastgelegd op 28/01/2021. Daar is het ook de bedoeling om de
fasering, krijtlijnen en plan te bepalen en op te maken, met later bekendmaking en werving.
Bedoeling is ook om te starten met een proeftuin/pilootgroepje.
Wat de communicatie betreft, richtte Didier intussen een Facebookpagina op en in de
eerstkomende Lievelink staat er een korte vermelding. De verdere bekendmaking wordt afgestemd
op wie we precies willen bereiken.
Projectsubsidie
De voorzitter voegt er aan toe dat niets ons belet om samenwerking te zoeken met andere
deelvlakken, denk bv aan jeugd en economie. Tegelijk is dit project generatie overschrijdend. Dit
maakt dat het project breder wordt gedragen.
De voorzitter stelt aan de OAR de vraag tot goedkeuring om het project ‘Lievegem, kom op verhaal’
namens de OAR Lievegem in te dienen als projectvoorstel kaderend binnen het ontwerp/initiatief
projectsubsidie van de gemeente Lievegem. De OAR gaat hiermee akkoord.

8. Opbelactie 80-plussers
Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van enkele weken geleden zette team onthaal en
de seniorenconsulent terug de schouders onder de opbelactie van 80-plussers. Hierbij wordt elke
Lievegemnaar ouder dan 80 jaar en thuiswonend, opgebeld door één van de medewerkers. Wie
wenst, kan met regelmaat opgebeld wordt of verder opgevolgd worden door de seniorenconsulent.
Tijdens het gesprek worden een aantal parameters bevraagd:
• Persoonlijke omkadering – netwerkdetectie
• Aanwezigheid professionele thuiszorg + frequentie
• Algemene gezondheidstoestand
• Aangesloten bij een seniorenvereniging
• Daginvulling/vrije tijd
• Welk gevoel heeft corona op de oudere
Indien professionele omkadering ontbreekt en aangewezen lijkt, wordt de oudere op de hoogte
gebracht van het aanbod en doorverwezen naar de bevoegde dienst of ook omgekeerd, aan de
dienst wordt gevraagd om contact op te nemen met de persoon in kwestie. Het hoofddoel van deze
actie is een gesprek over hoe het nu écht gaat met onze Lievegemse ouderen. Personen jonger
dan 80 jaar kunnen op vraag gecontacteerd worden door de seniorenconsulent.
Algemeen valt op dat de tweede verstrenging van de maatregelen bij onze ouderen zwaarder valt
dan tijdens de eerste periode. Dit kan te maken hebben met de uitzichtloze situatie, de
winterperiode en de komende feestdagen.
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9. Ouderenrechtencommissariaat
Toelichting door de voorzitter
De voorzitter maakte de conceptnota over die komt vanuit de ISO. Niet alleen door corona, maar
ook voordien, krijgen ouderen niet altijd dezelfde mogelijkheden binnen de maatschappij. Dit maakt
de aanzet tot de overweging om een ouderenrechtencommissariaat op te richten.
Vraag tot goedkeuring om als voorzitter namens de OAR Lievegem de tribunetekst van de
werkgroep ouderenrechtencommissariaat te ondertekenen.
De voorzitter vraagt het akkoord dat hij in de hoedanigheid als voorzitter van de OAR dit mag
ondertekenen, als stem voor de senioren. Er zijn geen bezwaren. Iedereen gaat akkoord dat de
voorzitter de conceptnota tekent en dit overmaakt aan de Vlaamse Ouderenraad.

10. Stand van zaken voorbereidende stappen seniorengids
Begin oktober stelde de seniorenconsulent de vraag aan de seniorenverenigingen tot input voor het
ontwerp van een seniorengids, met name: welke informatie missen jullie op dit moment? (dit mag
heel ruim zijn: op vlak van thuiszorg, ontspanning…) en wat mag zeker niet ontbreken?
De input bleef beperkt tot inbreng van enkele personen wat moeilijk is om dit als referentiekader
(namelijk namens Lievegemse senioren) te beschouwen.
Met team communicatie werd een andere denkpiste uitgedacht; dit neemt de seniorenconsulent
begin volgend jaar terug verder op.
De voorzitter doet een warme oproep naar de werkgroepen om deze vraag door te laten filteren
naar de seniorenverenigingen met de vraag om input te voorzien.

11. Gebrek aan infrastructuur met voldoende capaciteit
De voorzitter vraagt op een aandringen bij de beleidsverantwoordelijken tot het herbekijken van de
planning van de bouw van het nieuwe AC. De voorzitter bepleit dit op vraag van
seniorenverenigingen. Er wordt gevraagd te denken aan capaciteit en aan het polyvalente karakter.
De vraag wordt opnieuw gesteld om na te denken over een ruimere zaalcapaciteit zodat activiteiten
op enig niveau er kunnen doorgaan en voor iedereen die iets wil organiseren.
Hij voegt er aan toe dat je pas een activiteit kan organiseren als de kosten-baten analyse goed zit.
De vraag luid dan ook: hoeveel personen krijgen we in één zaal. Van zodra je aan 400 mensen zit,
kan je € 10 vragen om uit de kosten te geraken.
Een zaal met capaciteit van 400 à 500 mensen zou heel wenselijk zijn. Seniorenverenigingen en de
OAR zijn vragende partij voor een zaal voor events en activiteiten op niveau.
Dhr. Lippens Ghislain heeft een vraag voor de schepen: in hoeverre is het CBS betrokken in de
vooruitzichten naar een grotere zaal van de bouw van het ACC? Mevr. Niville Angelique komt aan
het woord er meldt dat er een stuurgroep werd opgericht om tot een goede projectdefinitie en
ontwerp te komen.
De voorzitter volgt de werkgroep en brieft de leden van de OAR. Hij vraagt aan de leden van de
OAR om, in geval er input gevraagd wordt, er zeker op te reageren.
Dhr. Lippens Ghislain wil graag een zaal om met minstens 300 mensen samen te komen. Dit zal
niet voor de eerste jaren zijn. Alle mogelijke scenario’s worden bekeken en we zijn volop bezig met
de concrete en gewenste invulling.
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Mevr. Van Den Hauwe Magda pikt in en vraagt of er dan al een besluit is genomen om in
Zomergem een zaal te zetten om tot 300 personen te ontvangen. Al is een zaal voor 200 personen
ook al goed en voldoende; het enige wat de verenigingen willen is een zaal waar ze in terecht
kunnen. De schepen geeft aan dat er nog geen besluit is genomen; er zijn wel plannen voor de
ontwikkeling van een zaal naast de bibliotheek.
De vraag van mevr. Van Den Hauwe Magda is eigenlijk: wat krijgt er nu prioriteit? Een zaal in
Lovendegem of een zaal die noodzakelijk is, in Zomergem? Mevr. Niville Angelique antwoordt
hierop dat het de bedoeling is om zowel te voorzien in een culturele zaal in Lovendegem, gekoppeld
aan een administratief gebouw, en een culturele zaal in Zomergem. De piste in Zomergem moet
nog, naar geschikte locatie toe, bekeken worden. Het gaat nu vooral om de capaciteit van de zalen.
Er is dus budget voorzien voor beide opties.
De vraag wordt gesteld of er dan ook iets op Waarschoot wordt voorzien? Wat Waarschoot betreft,
gaat het om een uitbreiding aan feestzaal De Kring. Hier zijn al plannen voor opgemaakt, offertes
opgevraagd en architecten aangesteld. Het betreft een renovatie aan de buitenkant van het
gebouw, het podium, inrichting van een kooklokaal en kitchenette.
Dhr. Ghislain Lippens heeft vragen over de zaal die in Waarschoot zou geplaatst worden; er waren
enkele jaren geleden namelijk plannen om een zaal te bouwen voor 500 personen. Dhr. Ghislain
Lippens had hierover contact gehad met dhr. Kim Martens, met de bedoeling dit te bespreken in het
CBS. Mevr. Caroline Fredrick geeft hierover aan dat ze inderdaad de plannen over deze bouw heeft
aanhoort. Er moeten gronden verworven worden en een RUP aangepast worden. Vanuit de
provincie worden nieuwe richtlijnen verwacht voor de ontwikkeling van het station, omdat dat er
dicht bij ligt. Het project moet kansen krijgen en er wordt verder aan gewerkt. Het is nog niet voor
morgen, maar het mag niet uit het oog verloren worden.
Mevr. Van Den Hauwe Magda vraagt toch ook een zaal voor de fuivende jeugd. Mevr. Caroline
Fredrick zegt hierover dat de jeugdhuizen nu gebruikt worden voor kleinere fuiven; bij grotere fuiven
wordt er meer verval opgemerkt en vinden eerder plaats in een loods of externe locatie.
Bijvoorbeeld in Waarschoot maakt men gebruik van loods Claeys of van de Akkerhoeve. Op de
private markt zijn er bv. boeren die hun loods openzetten.
Exclusief een zaal zetten voor de fuivende jeugd zal niet gebeuren. De nood en accommodatie voor
een fuifzaal is ook anders dan voor socioculturele omgeving.
We sluiten dit luik ik met de vraag en oproep van de voorzitter om nogmaals de aandacht op dit
item te vestigen. Dit wordt zeker meegenomen naar de werkgroep door mevr. Angelique Niville.

12. Evaluatie probleemstelling ten gevolge tekort aan voorraad griepvaccins voor
inenting senioren als bevoorrechte risicogroep
De vraag wordt door de voorzitter gesteld of er voldoende duidelijke communicatie was m.b.t. de
noodzaak aan voorafgaande reservering. Zijn er nog ouderen die nog niet aan het griepvaccin zijn
geraakt? Krijgen de verenigingen hierover nog vragen of opmerkingen?
Dhr. Lippens Ghislain werd aangesproken door enkele senioren die niet aan een vaccin zijn
geraakt.
De OAR zou – in de toekomst - via geijkte kanalen willen gaan om ouderen in te lichten dat ze zich
op een wachtlijst kunnen laten plaatsen voor vaccinatie. Ook vanuit de Vlaamse Ouderenraad
wordt dit meegenomen.
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13. Coronavaccinatie voor senioren
De voorzitter heeft vragen voor het beleid: is men vanuit Lievegem al bezig met een organisatie,
een stappenplan, van de coronavaccinatie? Hoe wordt dit geregeld? Wanneer komen de
Lievegemse ouderen aan de beurt? Zijn er al plannen? Wordt er vanuit de OAR input verwacht? De
thuiswonende senioren zijn – na de woonzorgcentra – de eerste in lijn voor vaccinatie.
Mevr. Caroline Fredrick licht toe dat er op heden nog geen concrete plannen zijn uitgerold. Als
gemeente zijn we namelijk afhankelijk van het federaal vlak voor alle input. De uitrol gebeurt
meestal ook kort bij dag: eerst volgt de aankondiging op federaal vlak; daarna kunnen de lokale
overheden aan de slag.
Mevr. Angelique Niville stelde intussen de vragen aan team noodplanning, maar heeft er tot nu toe
nog geen antwoord op gekregen.
Mogelijks kan er vanuit gemeente Lievegem wel aan de burgers gecommuniceerd worden dat we
het nog niet weten, maar er wel mee bezig zijn. Ook deze informatie is belangrijke informatie om
door te geven. Mevr. Angelique Niville neemt dit mee naar de crisiscellen.
Dit leidt ons tot een andere vraag: hoe ga je als bestuur mensen sensibiliseren om voor het vaccin
te kiezen? Ook hierin is communicatie belangrijk.

14. Openen Bankrekening: toelichting door de voorzitter
Corona zorgt ervoor dat het niet evident is om een bankrekening voor de OAR te openen. Komt
daarbij nog de beperktere toegankelijkheid van de bankfilialen en de toegankelijkheid ervan enkel
op afspraak. De voorzitter neemt met de penningsmeester, mevr. Anita Schietaert, de nodige
stappen. Namelijk het verkrijgen van de nodige handtekeningen zodat het document van de
aanvraag opening bankrekeningnummer kan ingediend worden.
Op de volgende vergadering van de OAR zal het onderwerp van de verdeling van werkingskosten
voor de werkgroepen vast gelegd worden.
De voorzitter voegt er aan toe dat de Druivelaar, die vroeger te verkrijgen was bij de bank, niet meer
uitgedeeld wordt, vermoedelijk omwille van niet digitaal genoeg.

15. Standpunt Okra i.v.m. met minister Van Peteghem rond contactloos betalen
Okra actie sluiting bankkantoren
Mevr. Linda Dobbelaere komt aan het woord.
Contactloos betalen
Wat betreft het contactloos betalen: daar kan Okra zich in vinden, maar enkel in corona periode.
Biljetten en cash geld zijn een grote verspreider van het virus. Indien dit systeem blijvend zal
bestaan, zal Okra er zich tegen verzetten. Wat contactloos betalen betreft voegt de voorzitter er aan
toe dat veel senioren niet op de hoogte zijn van welke risico’s de activatie van het contactloos
karakter op hun bankkaart kunnen inhouden. Er wordt aangedrongen op een grote voorzichtigheid
en waakzaamheid.
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Sluiting bankkantoren
Rond de verminderde fysieke beschikbaarheid van banken: mevr. Linda Dobbelaere geeft aan dat
76% van de leden van Okra klaagt van de verminderde fysieke dienstverlening en sluiting van
kantoren. Normaal was er een ludieke actie gepland door Okra, maar deze werd uitgesteld omwille
van corona. Als alternatief worden de banken nu aangeschreven. Mevr. Linda Dobbelaere voegt er
aan toe dat leden zelfs willen veranderen van bank als het zo blijft. Banken houden geen rekening
met personen die niet de digitale weg bewandelen. Banken geven van hogerhand geen aandacht
aan deze vraag; de loketmedewerkers tonen wel het nodige begrip en vriendelijkheid.

16. Winteronderhoud
Voet- en fietspaden
Mevr. Magda Van Den Hauwe vraagt voor elke deelgemeente een goed en blijvend onderhoud van
de voet- en fietspaden.
Speelpleintjes met een bankje
In Zomergem bevindt er zich een speelpleintje in de verkaveling Rijvers. Mevr. Magda Van Den
Hauwe gaat er regelmatig met haar kleinkinderen naar toe en merkt daar veel ouderen op met hun
kleinkinderen. Het zitbankje zit snel vol – ook doordat er omwille van de corona maatregelen plaats
moet vrijgehouden worden. Het speelpleintje, of ook wel het Pieleplein genoemd, is een hele mooie
plaats om te zitten en om kinderen te laten spelen. De vraag wordt gesteld of er bankjes kunnen
bijkomen.
Mevr. Caroline Fredrick neemt deze opmerking mee en voegt er aan toe dat het speelplein nu
vooral gericht is naar kleinere kinderen. Vanuit het beleid wordt er ook gekeken om zich tot oudere
kinderen te richten, bv. door monkey bars (klimrek) te installeren.
Mevr. Magda Van Den Hauwe pleit er tegelijk voor om deze speeltuinen, in alle gemeentes, te
onderhouden. Zo zag ze al jongeren die spullen kapot aan het maken waren. Ze heeft er het
vertrouwen in om de jongeren aan te spreken. Als er een beetje sociale controle is, voelen de
kinderen er zich vertrouwd mee. De schepen neemt dit mee.

17. 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.

Eindejaar actie Unizo

De acties van Unizo: mensen vinden het jammer dat
de eindejaar acties enkel via een app te volgen is.
Het is jammer dat er niet gedacht is aan de mensen
die dit niet hebben op hun smartphone of er niet mee
kunnen werken.

17/12/2020

16/11/2020

Werkgroep
Zomergem

Locatie
seniorenverenigingen

voor

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
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plan is. Nu is het aan de architecten om dit verder uit
te werken.
Er wordt gevraagd om dit met aandrang te doen.
16/11/2020

16/11/2020

17/12/2020

Veilige voetpaden

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.

Brievenbus van bpost
gemeentehuis (aanvulling)

aan

Dhr. Ghislain Lippens heeft er geen antwoord op
gekregen, niet vanuit Brussel en niet vanuit de post

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.

17/12/2020

Overlast jongeren (aanvulling)

Dit werd voor de tweede keer aan de politie gemeld
Schepen Van Acker heeft beloofd dat er camera’s
komen. Bijkomend dient ook aangedrongen te
worden op concrete handhaving; camera’s alleen
zonder handhaving volstaan niet.

16/11/2020

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.

18. 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 vragen of opmerkingen vanuit de OAR.
De voorzitter geeft aan dat er een zone 30, 50 en 70 zal komen in Lievegem. Meer details zullen
verder worden verspreid bij de uitrol van het mobiliteitsplan. De veiligheid en de aard van de
aanwezig fietsstroken zullen hierbij een grote rol spelen voor wat de toegelaten maximum snelheid
zal betreffen. Er wordt nog een kaart opgemaakt, en zal daarna de nodige handhaving gebeuren.
Input mag steeds aan de voorzitter doorgegeven worden.

19. Berichtgeving van uit de R.P.O. en I.S.O.
Zie punt 9 over het Ouderenrechtencommissariaat.
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20. Varia
Week van de senioren
Vanuit de werkgroep senioren Waarschoot werd een kleuractie op poten gezet voor de week van de
senioren. In totaal kreeg de werkgroep 103 inzendingen binnen waaronder tien winnaars werden
bepaald. Elke winnaar kreeg een Lievegemse cadeaubon van € 10. De werkgroep kreeg hier veel
positieve reacties op.
Actie warmste week
Basisschool Twinkel wilde voor de warme week een actie doen met hun school voor senioren
woonachtig op Ronsele. Ze vroegen hiervoor input aan de seniorenconsulent, die de vraag
terugkoppelde naar de leden van de OAR. Er kwam hier geen reactie op en de school besloot de
actie niet te doen. De voorzitter voegt er aan toe dat we moeten durven om schouder-aan-schouder
samen acties te ondernemen, in samenwerking met anderen.
Kerstviering
Kerk Vinderhoute zal op 24/12 om 15u de kerstviering promoten via streaming over gans Lievegem.
Dit is te volgen op de website van de parochie. De link zal ook verschijnen in parochieblad Heilige
Maarten Lievegem.
De link om de kerstviering te volgen is: https://youtu.be/TUh8w7GaxBQ
Wintervurig Zomergem
Mevr. Magda Van Den Hauwe kaart aan dat op tweede kerstdag vanaf 17u Wintervurig Zomergem
van start gaat: Zomergem, Ronsele, Oostwinkel, de omgeving van het woonzorgcentrum en de
markt worden dan verlicht met duizenden lampionnen als teken van hoop, licht en warmte.
Toneelstuk ‘Dokter, ik beweeg meer’
Dit jaar stond het toneelstuk ‘Dokter, ik beweeg meer’ gepland, maar werd uitgesteld omwille van de
corona maatregelen. In 2021 willen we dit toneelstuk opnieuw aanbieden. Vermoedelijk wordt dit
eind april ingepland. Alle concrete info wordt nog bezorgd.
‘Dokter, ik beweeg meer’ is een ludiek toneelspel voor en door senioren rond het thema “ Bewegen
Op Verwijzing” (BOV). Het verhaal:
Margriet, de vrouw des huizes, en Gerda haar vriendin, allebei actieve deelnemers aan “Bewegen
Op Verwijzing” hebben het plan gesmeed om Kamiel, de man van Margriet, die bijna niet meer uit
de zetel komt, aan het bewegen te krijgen. Hiervoor hebben ze via de huisarts een beroep gedaan
op Roberto de Bewegen Op Verwijzingscoach. Ze stuiten echter op hevige weerstand maar met
veel geduld en doorzetting kunnen ze Kamiel overtuigen om zijn motor opnieuw in gang te trekken.
Klassiek concert Lievegem
Team cultuur kreeg de vraag van één van de culturele verenigingen of er mogelijkheid is tot
samenwerking aan volgend project. Het is namelijk zo dat er subsidies kunnen aangevraagd
worden via de Vlaamse culturele activiteitenpremie (https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultureleactiviteitenpremie) voor de organisatie van een klassiek concert in Lievegem, ergens in april/mei
2021 (als de coronacijfers het toelaten).
Zij zijn op zoek naar partners die interesse zouden hebben om mee te brainstormen, mee de
mogelijkheden te verkennen, mee te organiseren, mee in te dienen … om er misschien iets
“Lievegems” van te maken.
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Verenigingen met interesse, hoe klein ook, kunnen team cultuur contacteren en dan brengen ze
jullie met elkaar in contact. Reageren houdt uiteraard geen enkele verplichting in. Het totale
subsidiebudget dat Vlaanderen voorziet voor deze culturele activiteitenpremie wordt momenteel
heel snel verdeeld (first come, first served-principe), dus moet er snel gehandeld worden. Team
cultuur vraagt aan de verenigingen met interesse om heel snel te reageren.
Contactgegevens: cultuur@lievegem.be
Ledenwerving
Dhr. Ghislain Lippens vraagt aan alle leden van de OAR naar een stand van zaken over de
ledenwerving bij de seniorenverenigingen.
Bij Okra Waarschoot haakten intussen 20 leden af, wat al bij al wel meevalt, met als reden het stil
liggen van alle activiteiten.
De voorzitter geeft aan om te na denken over vragen zoals: welke collectieve ideeën kunnen er
gedaan worden om leden aan te trekken? Zijn we attractief genoeg? Is er positieve perceptie? Hoe
kan de OAR op een creatieve manier helpen? Hij voegt er aan toe dat de verenigingen het best
geplaatst zijn het verbindende en sociale tussen mensen aan te pakken. Ook corona vraagt een
andere manier van aanpak.
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de OAR met de vraag een overzicht te
maken per vereniging van hoeveel leden hun lidmaatschap niet verlengd hebben en met welke
reden.
Stratenplan
Dhr. Ghislain Lippens heeft vragen gekregen van enkele senioren of er al een nieuw Lievegems
stratenplan is. De seniorenconsulent doet hier navraag voor

Niets meer te behandelen wordt de zitting geheven om 11.15 uur.
Namens de ouderenadviesraad
Dany Parrein
Voorzitter

Eva
Bruynooghe
Seniorenconsulent

Voor de volgende vergadering is voorlopig de datum van 18/02/2021 om 09.00 uur vooropgesteld.
Deze zal vermoedelijk terug digitaal verlopen. Bevestiging volgt van zodra dit definitief wordt.
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