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Gezien de corona situatie het praktisch onmogelijk maakt om voltallig te vergaderen, vond
Laurent het toch nuttig om als bestuur de koppen eens bij mekaar te steken. Dit kon met de
nodige sociale afstand in het lokaal van de gezinsbond.
Hoewel er geen agenda was, werd er toch van gedachten gewisseld rond een aantal thema’s .
Er werd beslist de vergadering die voorzien is op 4 juni te annuleren en te verplaatsen naar de
tweede helft van augustus.
- De vorming rond “dementie vriendelijke gemeente” waar Yo zou aan deel nemen, werd wegens
de corona crisis opgeschorst.
-Vooreerst werden de maatregelen in verband met de crisis die binnen onze gemeente werden
genomen besproken. Daarbij denken wij gezien deze toch uitzonderlijke situatie kordaat de
nodige schikkingen werden genomen en goede communicatie naar de inwoners is gebeurd.
Zowel van het bestuur, vrijwilligers, verenigingen, handelaars en de bevolking in het algemeen.
Er waren weinig geregistreerde besmettingen vastgesteld en op dit ogenblik zijn er bij ons weten
geen besmettingen meer.
- Laurent nam deel aan een virtuele voorstelling van aantal aanpassingen die zouden gebeuren
aan de Cultuurzaal van het OCP. Daarbij is 100 000 euro voorzien in de begroting. Dit geld zou
onder meer gebruikt worden voor de aankoop van kussens (met handvat) voor de zitjes. De
voorgestelde kussens zijn evenwel uit stof vervaardigd, dus rijst de vraag naar voldoende
reiniging (corona of andere besmetting).Tevens verbetering van de licht- en geluidsinstallatie,
nieuwe ijskasten, constructie om het podium indien nodig te kunnen halveren en nog een aantal
vooral technische aanpassingen. Aan de hand van de opmerkingen zal zoveel mogelijk de
presentatie worden aangepast en zal aan de betrokken adviesraden worden bezorgd.
- Op de gemeenteraad van maandag 25 mei wordt de nieuwe aanbesteding voor de uitbating van
de cafetaria besproken.
- In het WZC Scheldevelde zou slechts één corona slachtoﬀer te betreuren zijn. De bewoners
kunnen op dit ogenblik 2 maal per week bezoek ontvangen maar van één en dezelfde persoon.
Proficiat en bijzonder veel dank voor de inzet van in het bijzonder de verzorgenden en
personeel in het algemeen.
- Okra had het initiatief genomen om zijn leden op te bellen in de lock down periode. Ook de
sociale dienst (gemeente) heeft dan ook het initiatief genomen om alle 70 plussers te
contacteren, wat wij uiteraard toe juichen. De senioren konden dit telefoontje zeker waarderen,
maar als men van uit verschillende kanten wordt opgebeld kan het soms wel eens vervelend
worden. Daar had misschien een betere samenwerking mogelijk geweest.
- Frans had een interessante suggestie i.v.m. een ﬁlm voor de seniorenweek; titel: de moestuin
van mijn Opa; kan voor 70 euro gehuurd worden; eventueel kan een inleiding op de ﬁlm gegeven
worden maar de prijs voor de spreker lijkt nogal hoog (250 euro/kwartier)
Andere voorstellen voor andere activiteiten binnen de seniorenweek zijn welkom.
- Er is geen verder nieuws i.v.m. de vorming “computer introductie”; zowel Thomas als Lieve
zijn in deze crisistijd niet makkelijk te contacteren. Uit deze crisis is gebleken dat wie geen
kennis heeft met internet en online communicatie, reserveren, bestellen enz voor de senioren
andermaal moeilijk ligt en een beperkte opleiding nodig is.
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- Laurent was een aantal weken terug aanwezig op de GECORO en werd het dossier van het
Parkbos voorgesteld. Op onze laatste vergadering werd er een suggestie gedaan van Colette om
een rustige, veilige plek te voorzien met banken, picknick mogelijkheid en sanitair in functie van
de senioren (gezien de nabijheid van het WZC en rekening houdend met eventueel
dementerende ouderen), werd geen antwoord gegeven. Op de voorgestelde plannen blijft de
toegang behouden op de hoek van de Hemelrijk- en Scheldeveldestraat.
Blijkt ook dat de gemeente zelf weinig inbreng heeft in dit dossier, zeker voor wat de inrichting
betreft. Wij dringen er toch op aan om ook vanuit de gemeente dit voorstel alsnog aan te kaarten
bij de betrokken diensten.
- Gezien het nieuwe algemene mobiliteitsplan van het openbaar vervoer die nu op tafel ligt blijft
de Lijn vasthouden aan het plan om geen bijkomende verbinding te voorzien naar Zevergem dorp
en gezien het gebrek aan winkels in die kern, zou het aangewezen zijn om wekelijks of
tweewekelijks een boerenmarkt te voorzien in Zevergem.
- Als wij advies mogen uitbrengen i.f.v. het nieuw te bouwen WZC, lijkt het ons belangrijk ,op
grond van wat corona ons nu geleerd heeft, om kleine huiselijke units te voorzien. Het personeel
voldoende opleiding te laten volgen om in geval van besmetting gespecialiseerde hulp te kunnen
bieden en om zichzelf en de bewoners te kunnen beschermen. Internet te voorzien zodat elke
bewoner met hedendaagse communicatie middelen aan het leven in de maatschappij kan blijven
deelnemen.
- Tenslotte willen we de negatieve beeldvorming doorbreken die door de corona crisis dreigt te
ontstaan i.v.m. senioren (kwetsbaar, hulpbehoevend, ziek, dement, geldverslindend in de
gezondheidszorg enz.) . Het ballonetje van een corona taks voor senioren werd even opgelaten!
Vele ouderen voelen zich nu als een vergeten groep die zo lang mogelijk in quarantaine moeten
gehouden worden en momenteel van alles worden uitgesloten.
Onze gemeente telt heel wat energieke 65 plussers die ,nu ze tijd hebben, een bijkomende
opleiding volgen (talen, computerlessen, herstel ﬁetsen ….); ze gaan naar lezingen en zijn
geboeid door culturele uitdagingen, ze zijn onmisbaar in het vrijwilligerswerk, ze zijn er om
kleinkinderen op te vangen en hun kinderen te steunen, ze vormen een ﬁnancieel sterke groep
die de economie een boost kunnen geven na de coronatijd.
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