gemeente Oosterzele
seniorenraad

Vergadering seniorenraad dd. 27/03/2017
Aanwezigen

Verontschuldigd

:

:

Jenny Meersschaut
Daniël Kielemoes
Etienne De Block
André Roegiers
Lieve Deprest
Guido Vervust
Jos Storms
Marleen Verdonck
Erna Tondeleir
Els Gasthuys
Achiel De Moerloose, Marcel

Nelly De Schamphelaere
Christianna De Smaele

Lucien Lievens

Willy Bockstaele

Paul Cottenie

Linda De Vos
Brackenier, Christianne Gabriël, Lieve Seynnaeve

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering dd. 27/03/2017 :
Geen opmerkingen.

2. Subsidies :
Overzicht :

Wij verwijzen in eerste instantie naar de website van de gemeente alwaar de up to date reglementen en
aanvraagformulieren te vinden zijn :
www.oosterzele.be
rubriek “bestuur”
rubriek “ik neem deel aan het beleid”
rubriek “adviesraden”
alinea : “Aanvraag erkenning en/of subsidie
Gemeentelijke adviesraden of verenigingen die hun erkenning, toelage of subsidies willen aanvragen, vinden alle
documenten daartoe op deze pagina.”

WERKINGSSUBSIDIES
Elke erkende seniorenvereniging die een subsidie wil, moet een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet
ten laatste elk jaar op 01 april ingediend worden tav de begeleidend ambtenaar van de Seniorenraad Els
Gasthuys, Gootje 2 te 9860 Oosterzele. De aanvraag omvat een in te vullen formulier dat ter beschikking
gesteld wordt door het gemeentebestuur (zie website), samen met de nodige bewijsstukken.
Na registratie wordt de aanvraag ter advies overgemaakt aan de betrokken gemeentelijke adviesraad, in
ons geval de Seniorenraad. De adviesraad brengt advies uit, dus in ons geval dient er in juni een
vergadering Seniorenraad gepland te worden om advies te geven.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies en neemt, uiterlijk op 01
augustus, een beslissing over de te verdelen subsidies.
In december wordt er een overzicht opgemaakt van de subsidie per seniorenvereniging met vermelding
van rekeningnummer en adres.

PROJECTSUBSIDIES
Wordt tot hiertoe niet aangevraagd door de seniorenverenigingen, bijgevolg wordt dit hier niet
besproken maar indien toch nodig blijkt, kan de seniorenvereniging zich wenden tot de
begeleidend ambtenaar Els Gasthuys.

3. Evaluatie filmnamiddagen :
De raadsleden van de Seniorenraad helpen bij de activiteit én kopen tevens hun filmticket.
Gemiddeld kost het huren van een film 50 EUR, prijs is afhankelijk van filmhuis.
Hoe meer aanwezigen, hoe hoger bedrag van Sabam.
Recente films zijn niet duurder dan oude films, prijs wordt hier ook bepaald door filmhuis.
Meer en meer mensen kopen hun ticket aan de kassa.
Voorzitter Jos stelt vast dat er nog Oosterzelenaren zijn die niet op de hoogte zijn van de
filmnamiddagen.
Voorstel : enquête keuze films via OKRA en NEOS
Besluit : Seniorenraad beslist om de activiteit filmnamiddagen ook volgend seizoen verder te
organiseren.
Werkgroep film : Jos, Guido, Achiel, Etienne -> di 11/04/2017 in OCMW

4. Nieuwe/gewijzigde emailadressen :
christianedesmaele@hotmail.com
etienne.de.block@telenet.be
juliette.meuleman@telenet.be
guido.vervust@telenet.be
Seniorenraad wenst 5 onafhankelijke leden te voorzien -> 1/5 van de 25 raadsleden.
50% van de senioren is niet aangesloten bij een vereniging.
Mededeling : Christiaan Van Waeyenberge zou verhuisd zijn naar Erpe-Mere. We schrappen
hem van de lijst.

5. Werkgroep “kapellen en herbestemming kerken in Oosterzele” :
Herbestemming van de kerken :
Oosterzele heeft 7 kerken. Het is de bedoeling dat de kerken een herbestemming krijgen.
1 kerk, nl de kerk van Oosterzele, zou voor alle diensten/functies beschikbaar zijn.
Kerk van Scheldewindeke en Balegem zou voor huwelijken, begrafenissen en speciale
gelegenheden gebruikt worden. Indien deze diensten zouden verminderen dan wordt er een
andere bestemming voorzien. Volgens de brief van het Bisdom aan de kerkraad zouden de 2
kerken nog 2 jaar kunnen open gehouden worden.
Kerk van Scheldewindeke is eigendom van Kerkfabriek.
Voor de andere kerken is er nog geen beslissing genomen. De kerken die eigendom zijn van de
gemeente kunnen verkocht worden, kunnen een andere bestemming (dienstencentrum,
museum, …) krijgen.
Kerk van Landskouter blijft open tot zolang de padre er is.
De kerken van Moortsele en Gijzenzele worden niet veel meer gebruikt.
De kerk aan de anker zou vanaf 01/01/2018 een nieuwe bestemming krijgen, hoewel dit heel
gevoelig ligt bij de actieve ‘Ankervrienden’.
Gemeente Oosterzele heeft hieromtrent een gesprek gevraagd met de deken.
Het Bisdom heeft de gemeente nog niet op de hoogte gebracht.
In andere gemeenten staat men hierin reeds verder.
 Onze Seniorenraad kan autonoom terechte en realistische voorstellen doen, met
respect voor wat Bisdom reeds heeft beslist.
Er is aan de leden van de werkgroep ‘aanbevelingsboek straten van Oosterzele’ gevraagd wie
aan de nieuwe werkgroep “kapellen en herbestemming kerken in Oosterzele” wenst deel te
nemen. Hierbij hebben er zich nog enkele personen bij deze werkgroep gevoegd.
Centraal : kerkraad – kerkfabriek : Paul Lampaert zetelt in deze raad. Hij wenst mee te werken
aan onze werkgroep.
Ook buitenstaanders : Dirk De Ganck (ambtenaar gemeente Oosterzele) volgt dossier inzake
de kerken op.
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aansluiten bij de werkgroep.
De werkgroep is reeds samen gekomen.
Samenstelling van de werkgroep :

 Balegem: Jos Storms, Achiel De Moerloose, Paul Lampaert en Jacqueline Haesebeyt
 Scheldewindeke: Christiane Hoebeke, Christiaan en Hilda Vercleyen en misschien ook
nog L. D’Haeyer.
 Oosterzele: Raoul Van de Kerckhove, Hubert Van de Vijver, Guido Vervust
 Landskouter: André Roegiers en Erna Tondeleir
 Gijzenzele: Willy Bockstaele en Raymond Dutry (moet nog worden bevestigd)
 Moortsele: Paul Cottenie.
Graag dossier afgerond eind 2017.
Kapellen :
Doel werkgroep :
-inventaris maken van de kapellen in Oosterzele
-zijn er kapellen verdwenen?
-welke kapellen behouden we?
-welke kapellen restaureren we?

Aandachtspunten – mededelingen – suggesties :
-bepaalde kapellen hebben een historische waarde bv Machariskapel (rechtover jeugdhuis
Pallieter) was heel belangrijk ten tijde van de pest
-kapel aan de graaf : erfpacht is gegeven aan de gemeente
-aannemers Cornelis, Goma en bepaalde schrijnwerkers zijn bereid om enkele herstellingen te
doen onder bepaalde voorwaarden, ook vrijwilligers kunnen heel wat doen
-er zijn Oosterzelenaren op wiens eigendom een kapel staat -> kapel wordt onderhouden (bv
in Moortsele en op Windekekouter), andere kapellen staan vervallen
Seniorenraad steunt en wenst actief mee te werken aan kapellen en herbestemming
van de kerken.

6. Aanbevelingsboek straten van Oosterzele :
200 à 250 hebben de enquête beantwoord.
Bepaalde deelnemers hechtten minder belang aan hun antwoorden, maar er waren ook
Oosterzelenaren die heel bekommerd waren en kritisch geantwoord hebben.
De enquêtes zijn gestructureerd samengevat en versterkt met fotomateriaal.
Doel van het aanbevelingsboek :
Geen kritiek geven maar de senioren willen de gemeente attenderen op bepaalde situaties die
op te lossen zijn of beter kunnen.
Bepaalde zaken kunnen ondertussen opgelost zijn, maar deze wijziging nemen we niet op in
het document.
Di 18/04/2017 om 11u wordt in de raadzaal van de gemeente het aanbevelingsboek
afgegeven aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, onder de belangstelling
van de pers.
Alle leden van de Seniorenraad zijn welkom.
Een reactie van de gemeente wordt verwacht vόόr 01/10/2017.
Schepen Marleen bedankt iedereen voor dit werk.

7. Varia :
-Het seniorenfeest van en voor senioren gaat dit jaar door op 20/11/2017.
We behouden hetzelfde programma nl warme maaltijd en daarna dansfeest.
Voorstel : muzikant Leo’s Live Music
Kaarten : 17 EUR/persoon
-vraag van Neos : terug een cursus ‘werken met de defibrillator’ organiseren
Neos wenst dit te organiseren maar de cursus is te duur nl 400 à 500 EUR (inbreng Rode
Kruis, de poppen om op te oefenen en huur van de zaal)
Voorstel : samenwerking tussen Seniorenraad, OCMW, Zorgraad, … ?
Mevrouw Linda De Vos vraagt aan de heer Peter Willems, penningmeester van de Zorgraad, de
mogelijkheid tot een financiële tussenkomst.
Volgende vergadering : maandag 12/06/2017 om 9u

begeleidend ambtenaar
Els Gasthuys

voorzitter
Jos Storms

