Verslag Seniorenraad Herne : Algemene Vergadering op maandag 13 juni 2016.

Aanwezig : Marie-Louise Devriese, Michel Pillet, Ghislain Alaert, Lisette Hofmans,Henri
Baelde, Francine Vermeersch, Jacques Borgenon, Irène Vanreephingen, Frans Alaert ,
Aimè Derycke, Agnes Cools, Paul Demel, Leopold Dierickx, Michel Durant, Nadine Devos,
leden
Carine Van de Velde, administratief medewerker.
Verontschuldigd : Marie-Louise Cochez, Jeanine Huys, Fernande Vanaudenhove, Carina
Ricour.
Afwezig, Marc Van Nieuwenhove, Annie Meulenijser, Hilda Vansnick, Marcel Peeremans,
Geneviève Roosens, Linda Komnata.
Verwelkoming.
Verwelkoming door de voorzitter Michel Pillet.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 03 maart 2016
Het verslag van de Algemene Vergadering van 3 maart 2016 wordt goedgekeurd.
Beslissing van het cbs - adviezen.
Het college van burgemeester en schepenen nam in vergadering van 16 maart 2016 akte
van de adviezen uitgebracht door de Algemene Vergadering van de seniorenraad van 3
maart 2016 en nam hieromtrent de volgende beslissingen:
Ivm met het parkeerprobleem aan het postkantoor besliste het college om een schrijven te
richten aan B-post met de vraag om een parkeerplaats voor gehandicapten te voorzien. De
gemeenteraad kan hiertoe niet zelf beslissen omdat het hier gaat om privé domein. Verder
zal het college aan Bpost ook vragen de parkeerduur aan het postkantoor te beperkten tot 30
minuten.
Het probleem van het gedeeltelijk parkeren op het fietspad en het verhinderen van het
zebrapad zal gemeld worden aan de politiecommissaris. De politieraad heeft ter zake
immers geen bevoegdheid.
Verder keurde het college de organisatie van een seniorenbeurs op vrijdag 6 oktober 2017
van 13u tot 20u en zaterdag 7 oktober 2017 van 10u tot 19u in de sporthal Hernekouter
goed. Het college vraagt wel uitdrukkelijk om deze data te overleggen met de verenigingen
die op die data in de sporthall competitiewedstrijden zouden hebben zodat zij tijdig de nodige
schikkingen kunnen treffen.
Ook de deelname aan het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker op 16, 17 en 18
september 2016 goed werd goedgekeurd evenals de uitstappen naar ‘De Cam’ op maandag
30 mei 2016 en een ‘Kerstuitstap’ op vrijdag 2 december 2016.
Het college zal in de toekomst ook de seniorenraad betrekken bij de voorbereiding van een
viering van een 100 jarige zodat de raad desgewenst kan meewerken.
De vraag om de seniorenraad op de hoogte te brengen van het overlijden van een senior
kan echter niet worden ingewilligd. De privacywetgeving en de regelgeving openbaarheid
van bestuur laten dit namelijk niet toe.

Evaluatie Lentefeest op donderdag 14 april 2016
Voor het eerst werd er een Lentefeest georganiseerd. Dit was een succes, doch 2 kleine
opmerkingen: de senioren hebben liever minder entertainment en meer dans en de voorzitter
moet meer naar voren komen.
De drie reizen naar Spanje zijn gewonnen door : Vandersmissen Gilbert, Derycke Aimé en
Sergeant Helena.
Hernse Senioren Academie
In september 2016 starten er nieuwe cursussen voor senioren. Aan de hand van ingevulde
formulieren gaan de interesses naar: Opfrissing rijbewijs (14), Engels (12), Computer (12) +
reservelijst van vorige keer, Tablet (15), Communicatie (6).
Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde zal beslissen welke cursussen er eerst
zullen starten. De cursisten zullen worden uitgenodigd voor een intake na half augustus.
Jacques vraagt om meer de inhoud van de nieuwe cursussen in het infoblad te melden.
Petanqueplein Liezebeekwijk
De seniorenraad gaf op de Algemene Vergadering van 04/11/2014 een positief advies voor
het inrichten van een petanqueplein in de Liezebeekwijk. Daar is toen geen gevolg aan
gegeven door het gemeentebestuur. Daarom wordt de vraag opnieuw geagendeerd.
De raad stelt voor het pleintje, aan de 2de ingang van de Liezebeekwijk komende van Herne
Centrum, in te richten met een petanqueplein, een bank en een vuilbakje.
Het is niet de bedoeling om er tornooien te organiseren. De raad vraagt tevens om de
signalisatieborden in de Liezebeekwijk te vernieuwen.
De 4 petanquepleinen in de Hernekouter zouden meer moeten gepromoot worden.
Overige pleinen zijn beschikbaar te Herfelingen aan het kerkhof, te Herne in de Lindestraat
aan het Parochiaal Centrum en te Sint-Pieters-Kapelle aan de Wippewei.
Aanpassing website
De rubriek “senioren” op de website van Herne is bijgewerkt.
Het bestuur van de seniorenraad dient dit grondig na te lezen en eventuele opmerkingen
door te geven.
Paul Demel meldt 2 opmerkingen bij de rubriek:
Sociale Seniorenverenigingen.
KBG HERFELINGEN te vervangen door:
OKRA HERFELINGEN
Contactpersoon: Henri BAELDE – Steenweg Asse, 199 – 1540HERNE – Tel. 054 56 71 71
KBG HERNE te vervangen door:
OKRA HERNE
Contactpersoon: Paul DEMEL – Breemstraat, 60 1540 HERNE – GSM 0477 73 71 71
Keuze logo seniorenadviesraad:
De voorzitter stelt voor om voor de seniorenraad een logo (zoals Jefke kwadrant) te
ontwerpen, zodanig dat de seniorenraad meer bekendheid krijgt wanneer er activiteiten
georganiseerd worden. Twee voorontwerpen werden reeds aangevraagd aan Lars
Lambrecht, Molenstraat 1A te 1755 Kester (kostprijs 30€).
De raad stelt voor om een verjongend logo te kiezen om zo meer jonge senioren aan te
trekken. Carine doet hiervoor het nodige.
Uitstap Monchau
Op vrijdag 2 december 2016 word er een uitstap georganiseerd naar Monchau.
De bus is reeds vastgelegd bij Pajot-Tours.
Jacques zal op de volgende vergadering foto’s laten zien en uitleg geven.

Er zal een artikel verschijnen in het infoblad. De inschrijvingen en betalingen (58€) zullen via
Carine worden ontvangen vóór 30 oktober 2016.
Verdeling plantjesweekend .
Aan de deelname het plantjesweekend ‘Kom op tegen Kanker’ op 16, 17 en 18 september
2016 werd goedgekeurd door het cbs. Er zijn reeds 300 plantjes besteld.
Op volgende plaatsen zullen er verkocht worden :
Herne :

Kerk
Spar

Legatokoor
zaterdag
zondag
donderdag
Vrijdag
vrijdag
Zaterdag
Zondag
Donderdag

50 plantjes
(08.00-13.00) De Rolmopsen
(08.00-13.00) Carine
(19.00-22.00) Agnes+Carine
(18.00-22.00) Carine
(15.30-19.00) De Rolmopsen
(10.00-12.00) Carine
(08.00-12.00) Agnes+ Michel
(12.00-16.00) Jacques

Herfelingen : Spar
Kerk&Spar

zaterdag
zondag

(08.00-13.00) Ghislain
(08.00-13.00) Ghislain

Kokejane :

zaterdag
zaterdag
zondag

(17.00-18.30) Marie-Louise+Lisette
(08.00-13.00) Marie-Louise+Lisette
(08.00-13.00) Marie-Louise+Lisette

Sporthal
Bib
Bakkerij
Vief Herne

Kerk
Bakkerij

Sint-Pieters-Kapelle :

Deur aan deur - Francine Vermeersch+ K.V.L.V.

Carine zorgt voor 3 tentjes en 3 tafels.
Septemberwandeling Kokejane 29/09/16
Op donderdag 29 september 2016 zal er een wandeling georganiseerd worden in het
Centrum van Kokejane. Samenkomst om 13u30 aan de kerk (parking).
Voorstel:
Vertrek kerk Kokejane, Steenweg Asse, richting Lettelingen, eerste straat rechts
Kokejanestraat, Kolenstraat, stop in Manege, Romeinsebaan, Steenweg Asse, bezoek
fitnesscentrum, richting kerk.
Marcel Peeremans zal fungeren als gids, indien zijn gezondheid het toelaat. Anders zal hij
zijn informatie doorgeven aan Marie-Louise.
Mobiel AED toestel.
De raad stelt voor om een mobiel AED toestel te kopen en dit bij de uitleendienst toe te
voegen. Het toestel zou kunnen bij elk evenement gebruikt worden.
De seniorenraad zou een cursus organiseren om het AED toestel te leren gebruiken.
2à3 personen per vereniging zullen worden uitgenodigd.
Onveilige situatie Centrum Herne.
Bij het verlaten van de kerk (mis) of tijdens de markt op woensdag steken de mensen dikwijls
schuin het Centrum over wat voor gevaarlijke situaties zorgt.
Aan het cbs zal worden gevraagd om:
- Een alternatief te brengen in het Centrum voor de voetgangers
- Meer snelheidscontroles aan het rusthuis (zone 30)
- Bloembakken plaatsen aan het rusthuis om de snelheid af te remmen
- Een zebrapad aan de Kerkstraat/Kapellestraat
- Een zebrapad aan de Stationsstraat/Hernekouter

Mindervalide parking Sint-Pieters-Kapelle
Er zal worden nagegaan of er een mogelijkheid bestaat een mindervalide parking te creëren
aan het kruispunt Brikstraat/Geraardsbergsestraat/Markstraat/Manhovestraat .
Dit wordt later opnieuw geagendeerd.
Varia :
- Uitstap De Cam: Is niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen.
- Workshop Elektrisch fietsen was een succes (20 senioren).
- Henri Baelde vraagt om de uitwijkstroken in smalle straten in kaart te brengen en
probleemsituaties op te lossen (vb. Lorengstraat).
- Struikgewas te hoog aan de 4 Armen: komende van de Barakkenbergstraat ziet men het
fietspad niet.
- Doorgang ‘De Eglantier’ stand van zaken.
- Voor de nieuwssite www.persinfo.org worden er vrijwilligers-journalisten-fotografen voor
Herne en omgeving gezocht.
- In het infoboekje ‘Herne in de kijker’ alles over senioren meer bundelen.
- Jacques meldt dat VIEF Herne de nieuwe naam van de Liberale Bond voor
gepensioneerden is. Met een nieuwe naam wil VIEF Herne zich richten tot een jongere
generatie gepensioneerden.
Datum van de volgende Algemene Vergadering
De datum van de volgende Algemene Vergadering : maandag 17 oktober 2016 om 14u00
in het Dominicanessenklooster.
De agenda is afgehandeld en de voorzitter verklaart de vergadering voor gesloten.

De voorzitter

De secretaris

Michel pillet

Lisette Hofmans

