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1. Voorstelling nieuwe ambtenaar dienst Welzijn Maaike DE COSTER
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (27 november 2019)
Het verslag van 27 november 2019 werd goedgekeurd.
3. De stem van ouderen in de gemeente (Ouderenraden in vraag en antwoord)
Louis geeft een folder mee met als titel “De stem van ouderen in de gemeente”
De afwezigen zullen deze folder krijgen op de volgende vergadering op 06 mei 2020.
4. Voorstelling Meerjarenplanning (BBC – Beleid en Beheer Cyclus) door Ruud Van
Calster
Het meerjarenplan is goedgekeurd tijdens de Gemeenteraad van 23 januari 2020.
Ruud Van Calster overloopt alle acties in het sociale luik:
- Uitbreiden van het sociaal aanbod
De sociale dienstverlening wordt verder uitgebouwd gericht naar verschillende doelgroepen:
senioren, kinderen, mensen met een beperking,…
- Oprichten van het sociaal resto
In samenwerking met Floordam en Omikron zou er zowel in Steenokkerzeel als in Perk sociale
resto’s uitgebouwd worden. Omikron zou een toelage krijgen waarmee er een halftijdse
werknemer in dienst genomen kan worden om dit project in goede banen te leiden. Er zullen
antennepunten komen in zowel Perk als Steenokkerzeel, bv. de cafetaria in De Corren of de
cafetaria in De Zilveren Esdoorn.
- Mantelzorgdrempel werd verlaagd van 12 punten naar 9 punten
Door deze aanpassing komen meer mensen in aanmerking voor mantelzorgtoelage. Hierdoor
wordt de thuiszorg versterkt.
Stefaan Coenaerts: één van de voorwaarden om mantelzorgtoelage te krijgen is op hetzelfde
adres inwonend te zijn. Hij vermoedt dat dit zou kunnen uitbreiden.
Mathilde Nobels: mantelzorger kan evengoed een buurman zijn.
Louis Meeus geeft aan dat op hetzelfde adres verblijven volgens de wet zo is.
Schepen van Welzijn Liesbeth Degrève: Burgemeester en schepenen hebben hier al eens
rond samengezeten omdat men merkte dat heel wat familieleden elders wonen. Ze gaan er dit
jaar werk van maken om die uitbreiding te bekijken. In die zin zou het mogelijk zijn dat één
iemand, die niet onder hetzelfde dak woont maar wel hulp biedt, zich kan erkennen als
mantelzorger en in aanmerking komt voor de mantelzorgtoelage.
Stefaan Coenaerts: Steenokkerzeel geeft wel één van de hoogste premies in vergelijking met
andere gemeenten.
- Project begeleid wonen, Van Frachenlaan 7
Dit gebouw wordt de woonst van 4 volwassenen met een beperking. Op dit moment zijn de
aankopen bezig voor de bekleding van de woning. Van zodra er een akkoord is van de ouders
kan de verhuis gepland worden. Vermoedelijk is dit tegen de zomer.
Er zal in de week ’s nachts een resident aanwezig zijn voor de bewoners hulp te bieden indien
nodig. De resident zal betaald worden door de gemeente.
Doorheen de dag hebben de bewoners een dagtaak, zijnde; vrijwilligerswerk, beschutte
werkplaats, …
Mathilde Nobels zijn de bewoners allemaal in het bezit van een personenalarmsysteem, zo ja:
toch nog resident nodig? Wordt er een back-up voorzien voor de resident?
Viviane Spruyt: deze resident moet dan toch een minimum EHBO cursus gedaan hebben?
Ruud Van Calster een resident was een voorwaarde van de ouders van de bewoners. We
zoeken iemand in de zorgsector. Deze resident zal deelnemen aan bewonersvergadering en
zaken kan organiseren zoals gezelschapspelen. De resident is aanwezig van maandag tot
vrijdag. Als de resident op vakantie zou zijn, kijken we of de resident zelf in vervanging kan

voorzien. Zo niet: zal het met een telefonisch systeem zijn of iemand van het OCMW die
langsgaat.
Liesbeth Degrève: de resident is er als bewaker, een “goede buur/ vriend” die ze kunnen
aanspreken als ze zich niet goed voelen of vragen hebben. Zodat er iemand is die hen kan
helpen in geval van nood. Dit zorgt voor een veiligheidsgevoel.
- Verbeteren infrastructuur voor kinderen
Er komt een nieuw gebouw voor de speelpleinwerking in Perk.
- Thuiszorg
De mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen. We zien dit bij de thuiszorgdiensten van
het OCMW. We willen deze diensten daarom versterken. Er zijn twee luiken binnen deze
diensten: enerzijds poetsdienst en anderzijds klusjesdienst.
De poetsdienst zal van 12 werknemers opgetrokken worden naar 14 tot zelfs 15. Het aanbod
is kleiner dan de vraag. We merken wel dat het moeilijker is om schoonmaak(st)ers te vinden
die het Nederlands voldoende beheersen. De hoofdactiviteit is uiteraard poetsen maar
daarnaast is het ook belangrijk dat de mensen een praatje met hen kunnen slaan. De
gemeente biedt Nederlandse lessen aan maar dit blijkt vaak niet voldoende.
Louis Meeus is dit met dienstencheques?
Ruud Van Calster dit wordt gebaseerd op het inkomen van de persoon.
De klusjesdienst blijft voorlopig met 2 werknemers omdat dit seizoensgebonden is. Tijdens
april – oktober hebben zij veel werk door de tuinen inwoners te onderhouden. Tijdens de
winterperiode is het rustiger en worden zij ingezet op andere diensten van de gemeente.
Voor de gezinszorg zitten wij bij de Welzijnskoepel. De bedoeling is om meer reclame te maken
voor de gezinszorg zodat men langer kan blijven thuis wonen. We willen dat er binnen
Steenokkerzeel meer aanvragen komen voor gezinszorg indien dat er noden zijn.
- Gelijklopende projecten
Hieraan verandert er niets. Bijvoorbeeld: de ouderenweek, dag van de mantelzorger,
seniorenkerstfeest, … zijn allemaal projecten die jaarlijks terugkomen en ook blijven bestaan.
5. Planning van projecten en activiteiten 2020
- Infomoment erfrecht door Notaris Robberechts in LDC Omikron
Dit zal doorgaan op dinsdag 28 april 2020 van 14u tot 17u in LDC Omikron.
- Project: bouwen aan een dementievriendelijke Gemeente
De eerstvolgende vergadering van RPO zal doorgaan op 24 maart 2020 om 13u30 in
Machelen. Een agendapunt op deze vergadering zal gaan over de vorming
dementievriendelijke gemeente. Hier zal ook besloten worden op welke datum de vorming kan
gevolgd worden.
Louis Meeus geeft mee dat er een vorming is in Dilbeek op 23 maart 2020.
Hugo Cloetens had doorgegeven aan de dienst Welzijn dat de mogelijkheid bestaat om de
vorming in Steenokkerzeel te laten doorgaan. De data hiervoor zijn dinsdag 02 juni 2020 of
maandag 08 juni 2020.
- Dag van de mantelzorger
Hilde Meulemans is afwezig. Dit wordt later verder bekeken.
- Data fietstocht en petanquewedstrijd
Fietstocht gaat door op dinsdag 15 september 2020.
Petanquewedstrijd gaat door op maandag 21 september 2020.
- Data ouderenweek
De ouderenweek zal dit jaar doorgaan in de week van 19 oktober 2020.
Overzicht van activiteiten:
Maandag 19 oktober 2020 = QUIZ

Dinsdag 20 oktober 2020 = voormiddag YOGA + namiddag DANS met “Time For Music” als
optreden
Woensdag 21 oktober 2020 = WANDELING
Donderdag 22 oktober 2020 = staat nog open
Voorstel Viviane Spruyt: een activiteit rond “gezonde voeding”; “Wat is gezonde voeding?,
voedingsdriehoek uitleggen, proevertjes, …
Er wordt voorgesteld om een diëtiste te zoeken die hieraan wil meewerken. De dienst Welzijn
zal rondhoren bij diëtisten in de buurt en bij Logo Zenneland.
Rita Van Damme is niet zeker dat de senioren hier geïnteresseerd in zullen zijn. Ook omdat
ze vermoedt dat alleenstaande senioren niet/ geen zin hebben om voor zichzelf te koken.
Viviane Spruyt vult haar idee aan: “snelle” tips, een gerecht in 5 minuten maken.
Ideeën kunnen doorgemaild worden naar de dienst Welzijn. Volgende vergadering gaan we
hier nog eens op in.
Vrijdag 23 oktober 2020 = SLOTFEEST
Maaltijd zal nog steeds gebeuren door traiteur Kokoen.
Omkadering voor de namiddag is nog niet bekend.
Stefaan Coenaerts geeft als tip “Rosita en Herman Dewit – Recyclagemuzikanten”. De dienst
Welzijn gaat contact met hen opnemen.
Ruud Van Calster vindt het belangrijk dat er genoeg verschil is tussen het slotfeest van de
ouderenweek en het seniorenkerstfeest in December.
- Seniorenkersfeest georganiseerd door de Gemeente
Het seniorenkerstfeest gaat door op donderdag 17 en vrijdag 18 december 2020 in GC De
Corren.
6. Varia
- Zilverwijzer
De dienst Welzijn geeft aan dat geïnteresseerden zich nog kunnen inschrijven voor de
basissessie Zilverwijzer op 25 februari 2020, van 14u tot 16u. We zaten aan 3 inschrijven en
moeten er minstens 8 hebben.
De Welzijnsraad zal ook nog een herinneringsmail krijgen van de dienst Welzijn om zich in te
schrijven.
Uiteindelijk hebben Louis, Rita, Rosine, Bernadette en Monique zich nog ingeschreven. Er zal
naar de betrokken personen nog een mail ter bevestiging gestuurd worden.
- Publiciteit in Den Beiaard Fedo’s (Vier in Leven)
Vier in Leven is een organisatie die mensen van en naar een toneelstuk brengt. Zij werken
met vrijwilligers. Stefaan Coenaerts wil graag dat er voor dit vervoer extra publiciteit wordt
gemaakt. Louis Meeus geeft mee dat dit besproken werd bij de cultuurraad en dat je hier
vermoedelijk nog steeds beroep kan op doen via cultuur.
Liesbeth Degrève vertelt dat er vorig jaar werd samengezeten met de verantwoordelijke maar
door te kort aan vrijwilligers in de buurt niet verder is op in gegaan. We zouden dit altijd nog
eens kunnen herbekijken.
- Voorafgaande Zorgplanning door gastspreker Jan Nolf
Jan Nolf is 25 jaar vrederechter geweest en 10 jaar advocaat in Brugge. Hij schrijft ook boeken
over bewindvoering. Hij vraagt €400, maar we krijgen hiervoor heel wat informatie. Het zou
gebeuren met powerpoint presentatie, 2 keer 45 minuten met een pauze tussen.
Oplossing voor het hoge prijskaartje: kleine bijdrage (€5) vragen.
De ouderenadviesraad beslist om hier niet mee samen te werken.
Louis Meeus gaat een vrederechter vanuit Steenokkerzeel (Gilbert Putteman) aanspreken
voor dit onderwerp te komen toelichten.
Rita Van Damme gaat haar man vragen of hij het zou zien zitten om een infonamiddag te
geven.

- Worden de ouderenadviesraad en de welzijnsraad samen gevoegd?
Dit vraagt wat tijd. Er dienen hiervoor nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement gemaakt
te worden. Daarna moet dit nog op het college van burgemeester en schepenen en op de
gemeenteraad komen ter goedkeuring. Ruud Van Calster geeft aan dat het belangrijk is goed
na te denken over deze samenvoeging. Bijvoorbeeld: wanneer zullen de vergaderingen
plaatsvinden?
Wanneer de samenvoeging een feit is zal er meer gewerkt worden met werkgroepen: ieder zet
zich in voor datgene hem het meest interesseert.
Men stelt zich vragen rond het budget er dan zal uitgeschreven worden.
Liesbeth Degrève vindt het belangrijk dat we de hoofdreden van de samenkomst niet mogen
vergeten: veel overlappingen.
Viviane Spruyt voegt er aan toe dat door de samenvoeging er maar 4 à 5 keer samen gekomen
dient te worden in plaats van 9 keer voor diegene die in beide raden zitten.
- Dementievriendelijke Gemeente
Nancy Baert wil de vorming wel geven voor de ouderenadviesraad/ welzijnsraad maar niet
voor het grote publiek. De dienst Welzijn gaat contact opnemen met dokters of andere
personen die meer informatie kunnen geven over dementie voor een infonamiddag voor de
inwoners van Steenokkerzeel.
- DVC De Melde in Floordam in de verf zetten
Momenteel is het dagverzorgingscentrum De Melde in Floordam nog onderbezet. Het
maximum is zo’n 15 personen en de laatste tijd zijn ze maximum maar met 10.
De dienst Welzijn zorgt er voor dat er reclame wordt gemaakt op de facebookpagina alsook
op de website van de gemeente.
Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 6 mei 2020, in het gemeentehuis.
Notulist: Maaike De Coster

