gemeente Oosterzele
seniorenraad
Vergadering seniorenraad dd. 12/06/2017
Aanwezigen

:

Jenny Meersschaut
Achiel De Moerloose
Daniël Kielemoes

Nelly De Schamphelaere
Christianna De Smaele

André Roegiers

Verontschuldigd

:

Guido Vervust
Christianne Gabriël
Jos Storms
Willy Bockstaele
Marleen Verdonck
Erna Tondeleir
Els Gasthuys
Etienne De Block, Lucien Lievens, Juliette Meuleman,
Lieve Seynnaeve

Paul Cottenie

Lieve Deprest, Linda De Vos,

1. Korpschef Yves Asselman - stand van zaken inzake politiecontrole op snelheid
Zie bijlage

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering dd. 30/01/2017
Vraag van Neos : cursus ‘werken met de defibrillator’ organiseren : Peter Willems (Zorgraad)
volgt dit op en van zodra er nieuws is, brengt schepen Marleen ons op de hoogte.

3. Werkings- en projectsubsidie seniorenraad :
De seniorenraad heeft de 750 EUR werkingssubsidie ontvangen.
De projecttoelage is nog niet gestort, komt normaliter voor op Schepencollege van
20/06/2017.

4. Aanbevelingsboek straten van Oosterzele :
*Positief resultaat – met open handen ontvangen
Leden van Schepencollege waren voltallig, leden van de gemeenteraad waren niet aanwezig
niettegenstaande uitnodiging – er waren verontschuldigingen wegens beroepsredenen.
*veel pers aanwezig – cfr. artikel Nieuwsblad, Streekkrant, Beiaard (digitaal)
*eerste resultaat = aanwezigheid van politie op huidige vergadering seniorenraad
*periode september – november : bericht van gemeente te verwachten

5. Filmnamiddagen :
Voorstel voor oktober 2017 : film “Telle Mère, Telle fille” (2017)
->film zou minder succes kennen en de dvd heeft geen Nederlandstalige ondertiteling.
->de film is vervangen door “Een man die Ove heet” (2015).
In de brochure van De Kluize staat echter de film “Telle Mère, Telle fille” (2017) gepubliceerd.
Publicatie/verdeling van de flyer met programma van de verschillende films :
*verdeling flyers via OKRA en Neos
*verdeling flyers via Ziekenzorg Scheldewindeke, Balegem en Oosterzele
*publicatie op onze website
*verdeling Bib, gemeente, De Kluize, OCMW
*publicatie brochure De Kluize
*verdeling via gemeente over 80-tal verschillende plaatsen (beenhouwers, bakkers, banken,
scholen, …)
*publicatie infozine (publicatie per maand en per film)
Vaststelling omtrent familiefilm in paasvakantie : 18 kinderen en 22 volwassenen
 Voortaan films voor volwassenen
Normaliter gaat de film door op de 1ste maandag van de maand maar voor september, oktober
en november lukt dit niet en is het de laatste maandag van de maand geworden.
In oktober valt dit in de herfstvakantie, in april in de paasvakantie.

6. Werkgroep “kapellen en herbestemming kerken in Oosterzele” :
Paul Cottenie geeft uitleg over de 2 werkgroepen.
Herbestemming van de kerken :
Paul Lampaert is lid van de centrale kerkraad en neemt ook deel aan onze werkgroep.
Op voorstel van de Kerkraad – het bisdom :
*4 kerken (nl Oosterzele, Balegem, Scheldewindeke en Landskouter) behouden de religieuze
bestemming.
*3 kerken (nl Gijzenzele, Moortsele en Ankerkerk) zullen op korte termijn geen religieuze
functie meer hebben -> ontkerken. Voorlopig worden ze wel nog gebruikt voor huwelijken,
begrafenissen, doop, … Aangezien deze kerken een nieuwe functie dienen te krijgen, kunnen
wij hierbij een advies geven. De kerken zullen niet meer door de Kerkraad onderhouden
(verwarming, verbouwingen, schoonmaak, …) worden.
Ankerkerk : emotioneel geladen verhaal – cfr. de Ankerwijk
Gijzenzele : ev museum omtrent oorlog
De werkgroep doet geen uitspraak maar vraagt de uitspraak van de mensen.
Voorstel : mensen van de Ankerwijk samenroepen, info geven over het kerkenplan (ev via Paul
Lampaert) en dan hun mening vragen. Mogelijkheid : concertzaal? maar rekening houden dat
we ook De Kluize hebben …

Kapellen :
Samenstelling van de werkgroep :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Balegem: Jos Storms, Achiel De Moerloose, Paul Lampaert en Jacqueline Haesebeyt
Scheldewindeke: Christiaan Vercleyen
Oosterzele: Raoul Van de Kerckhove, Hubert Van de Vijver, Guido Vervust
Landskouter: André Roegiers en Erna Tondeleir
Gijzenzele: Willy Bockstaele en Raymond Dutry
Moortsele: Paul Cottenie.

De werkgroep heeft reeds een hele weg afgelegd.
Guido Vervust heeft een oplijsting van alle kapellen gedaan.
Er is een selectie gemaakt van de kapellen die een erfgoedwaarde hebben en nog de moeite
waard zijn om ev te restaureren en verder te onderhouden.
De kapellen kunnen in 3 categorieën opgedeeld worden :
-de kapellen in vrij goede staat
-de kapellen in een relatieve staat waarbij enige herstelling nodig is
-de kapellen in zeer slechte staat waarbij er veel werk is bv kapel in Oosterzele (Keiberg)
Voor elke kapel wordt er nagegaan :
-wie is de eigenaar?
-zijn er reeds mensen die het onderhoud van de kapel op zich nemen?
Per kapel wordt een fiche opgemaakt met de historische waarde erop vermeld, in
samenwerking met Lucien De Smet en de mensen van het Erfgoedhuis.
Uiteindelijk gaan we onze informatie doorgeven aan de gemeente en een aanbeveling geven.
Schepen Marleen bedankt iedereen voor dit werk!
Zij deelt mede dat op de gemeenteraad een subsidiedossier klaar ligt inzake onroerend erfgoed
in samenwerking met Destelbergen en Lochristi. Hierbij wordt er een medewerker
aangeworven.

7. Feest van en voor senioren dd 20/11/2017 :
Afspraak : prijs wordt 17 EUR/persoon
Volgende vergadering in september zullen de kaarten klaar zijn.
Probleem omtrent de drank -> Linda De Vos zou dit navragen maar heeft zich voor de huidige
vergadering verontschuldigd.

8. Varia :
Paul Cottenie stelt voor om in de statuten het aantal onafhankelijke leden van 3 naar 5 te
brengen.
Opmerking : naar aanleiding van de straten en kapellen hebben we gezien dat Scheldewindeke
ondervertegenwoordigd is.
De leden van de Seniorenraad zijnde de seniorenverenigingen en politiek vertegenwoordigers
dienen initiatief te nemen om steeds een actief lid naar de Seniorenraad te sturen. Indien het
niet meer lukt om bepaalde activiteiten op zich te nemen, laat de eer aan uzelf om ermee te
stoppen.

Verder wordt er voorgesteld om in de statuten een aantal mogelijke afwezigheden te bepalen.

Volgende vergadering : maandag 18/09/2017 om 9u

begeleidend ambtenaar
Els Gasthuys

voorzitter
Jos Storms

