
 

 

 

 

 

 

Vergadering seniorenraad dd. 22/01/2018  
 

Aanwezigen : Jenny Meersschaut Nelly De Schamphelaere Raoul Van De Kerckhove 

Achiel De Moerloose Christianna De Smaele  

Daniël Kielemoes   

 Freddy Van Bever  

André Roegiers Lucien Lievens Juliette Meuleman 

Lieve Deprest   

Guido Vervust Christianne Gabriël  

Jos Storms Willy Bockstaele Paul Cottenie 

Marleen Verdonck   

Erna Tondeleir Linda De Vos  

Els Gasthuys   
 

Verontschuldigd : Marcel Brackenier, Rudy Bracke, Lieve Seynnaeve  

 

1.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering dd. 13/11/2017 
 

Verwelkoming door voorzitter Jos. 

Goedkeuring verslag – geen opmerkingen 

 

 

2.  Statuten seniorenraad - onafhankelijke leden : 

De seniorenraad realiseert zich dat meer dan 50% van de senioren in Oosterzele niet 

aangesloten zijn bij hetzij OKRA, hetzij NEOS. Andere senioren zijn wel aangesloten, maar 

kunnen/wensen binnen de huidige quota niet te zetelen in de seniorenraad.  

Om dit probleem op te lossen en tot een nog betere vertegenwoordiging van alle senioren in 

de seniorenraad te komen, beslist de seniorenraad met unanimiteit het aantal onafhankelijke 

leden op te trekken naar (minimaal) 6. Dit betekent in principe één onafhankelijke per 

deelgemeente.  

 

3.  Opvolging beperkte rapportering over de staat van de wegenis in Oosterzele eind 

2016 : 
 

Eind 2016 werd op een speciaal daartoe samengeroepen bijeenkomst in de raadszaal van het 

gemeentehuis, door de seniorenraad een uitgebreide studie overhandigd waarin een beeld 

werd geschetst van de staat van de wegenis (+ veiligheid) in de voornaamste straten van de 

gemeente. Bij die gelegenheid werd afgesproken dat in september-oktober 2017 zou worden 

nagegaan in hoeverre aan de gestelde problemen gevolg werd gegeven.  

->seniorenraad beslist een update te maken van de uitgebreide studie uit 2016.  

 

4.  Herbestemming kerken in Oosterzele : 
 

Na enkele vergaderingen in de loop van 2017 van een ter zake door de seniorenraad 

opgerichte werkgroep en waarop ook externen werden uitgenodigd, wenst de seniorenraad – 

mede van uit de bekommernis om een brede kijk te krijgen op de problematiek en op een door 

de bevolking gedragen herbestemming van de kerken – een grote hoorzitting te organiseren. 

De gepaste partner daarbij is ongetwijfeld de cultuurraad. 
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->seniorenraad ism cultuurraad organiseren een hoorzitting in de loop van 2018  

->schepen Marleen vult aan dat er een externe instantie door de gemeente is aangesteld 

inzake de herbestemming van de kerken 

 

5.  Kapellen : 
 

Er zijn reeds kapellen gerestaureerd vanuit de privé en vanuit de kerkraad (bv kapel te 

Balegem, Gootje). 

Afspraken : 

Erfgoedcel maakt een historiek van de kapellen op. 

Seniorenraad wenst zich te concentreren op 2 kapellen nl deze aan de Vinkemolen waarvan de 

kerkfabriek eigenaar is en deze op de Keiberg waarvan de gemeente eigenaar is. 

 

 

6.  Cultuur : 
 

Vaststelling  : aanwezigheid van het aantal senioren is eerder beperkt tijdens de Parkconcerten 

in de tuin van het Erfgoedhuis in Moortsele georganiseerd tijdens de zomermaanden door de 

dienst cultuur van de gemeente  

Dienst cultuur is bereid om een aanvullend Parkconcert met populaire klassiek (bvb. Belcanto) 

te organiseren dat zich richt naar alle liefhebbers, vnl. naar senioren.  

Opmerking van de seniorenraad : organisatie ervan bij voorkeur op een zondagnamiddag  

 

7.  Overzicht financiële huishouding van de Seniorenraad in 2017 : 
 

Bespreking volgende vergadering 

 

8.  Evaluatie filmnamiddagen : 
 

Volgende film is op 05/02/2018 : “zaak Alzheimer” -> film is van Kinepolis te huren voor 

150 EUR. 

Ervaring met film “Circle Breakdown” die we ook via Kinepolis gehuurd hebben : de film was 

niet afspeelbaar – het beeld viel steeds weg. 

 

Voorstel : Seniorenraad koopt de film “zaak Alzheimer” via Standaard Boekhandel voor  

14 à 15 EUR en na de voorstelling wordt de film aan de bibliotheek geschonken.  

Naast de aankoop van de film dient Sabam (25 EUR) en billijke vergoeding (ong 25 EUR) 

betaald te worden. 

 

Indien er 60 aanwezigen zijn, is de film zelfbedruipend. 

 

Guido Vervust en Paul Cottenie delen mede dat er verschillende senioren gezegd hebben dat 

de films van dit jaar meer aanslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.  Evaluatie feest van en voor senioren : 

 

Volgend feest van en voor senioren : 26/11/2018 
 

Activiteit van dansen wordt verder gezet. 

 

 

10. Engagementsverklaring “Langer genieten is …” : 

 

Voorstelling van de kalender via OCMW Oosterzele 

 

Slotevent ‘Langer genieten is …’ : 15/12/2017 in De Lier, Nieuwstraat 21 te Lierde 

Guido Vervust was aanwezig en deelt mede dat vele zaken die een gemeente kan doen, reeds 

gedaan worden in Oosterzele 

 

 

11. Werkings- en projectsubsidies voor de seniorenverenigingen : 
 

Binnen te brengen vóór 01/04/2018 bij begeleidend ambtenaar Els 

 

 

 

 

Volgende vergadering : maandag 19/03/2018 

 

 

 

 

  

 

begeleidend ambtenaar                                                                 voorzitter 

Els Gasthuys                                                                                Jos Storms  

 


