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Mark Balcaen neemt plaats als voorzitter voor deze AV.
Ann De Vreese is tijdelijk aanwezig voor punt 3
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 11 mei 2015
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Werkgroep seniorenweek
Alles verloopt volgens schema. We verwachten binnenkort het ontwerp van de flyer
die ook dit jaar gemaakt wordt door Degi.
Hier stellen de leden zich terug de vraag: hoe gaan we dit jaar de verdeling
organiseren?
Dit punt hadden we in de raad van bestuur van 21 augustus behandeld en de AV is
eveneens van mening dat de verdeling, door vrijwilligers, naar iedere bewoner van
de gemeente steeds moeilijker wordt en dit jaar in het gedrang zal komen.
EBA , als voorzitter van Okra, meldt ons dat hij dit jaar bijna niemand kan warm
maken om die klus te helpen klaren.
Na de raad van bestuur (van 21/08) heeft MBA dit punt nog besproken met schepen
EDS om de verdeling te kunnen realiseren op naam naar alle 55+, zoals ten andere
door de Dienst Vrije Tijd werd uitgevoerd voor de flyer voor de sporteldag van 24
september.
Schepen EDS, die hier wegens een te drukke agenda zich heeft verontschuldigd,
heeft ons, via mail, de nodige inlichtingen bezorgd. Om dit tijdig rond te krijgen
vraagt zij aan de SR zeer dringend officieel de vraag te stellen aan het College.
De AV is akkoord om een gerichte verdeling van de flyers te regelen en de toelating
aan het college te vragen. Het is een minkost voor het drukwerk, maar een meerkost
voor de enveloppes en stickers.
Later kunnen we nog onderzoeken of de flyers per post kunnen verzonden worden.
Schepen EDS zal ook bij de Dienst Burgerzaken navragen of deze manier
mogelijkheden biedt en financieel voor de gemeente haalbaar is.
3. Sporteldag en sportelgangmakers
Ann De Vreese:
Het gaat haar vooral om kandidaten warm te maken voor een taak als
“sportelgangmaker” op zich te nemen. Het zal zeker een goede hulp betekenen om
de seniorenwerking van de Dienst Vrije Tijd verder uit te bouwen.
Tot hiertoe hebben zich 4 kandidaten gemeld.
Hierna volgt de tekst die Ann ook aan de raad van bestuur heeft bezorgd:
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Wij hebben u nodig!!!!!
Voor de ondersteuning van de sportdienst bij de organisatie en uitwerking van het
seniorensportprogramma zijn wij op zoek naar SPORTELGANGMAKERS.
Sportelgangmakers zijn enthousiaste mensen met een groot hart voor sport die zich willen
engageren om één of meerdere taken op zich willen nemen om sport te promoten bij
vijftigplussers.
De taken waarvoor je je kan engageren zijn onder andere:
1.
Ondersteuning bij de uitwerking van activiteiten en bij de organisatie ervan
2.
55-plussers warm maken om deel te nemen aan sportactiviteiten
3.
Een aanspreekpunt vormen voor 55-plussers die deelnemen aan sportactiviteiten
4.
Spreekbuis van de 55 plusser en hun ideeën, wensen en verlangens communiceren
naar de sportdienst.

Voor wat de sportmogelijkheden betreft voor senioren zegt Ann dat na de
zomeractiviteiten (meer gericht op fietstochten) nu bijvoorbeeld elke vrijdag kan
gewandeld worden met start aan het OCP.
ADR weet dat veel senioren ook graag zwemmen. De Pinte bezit die infrastructuur
niet. Kan de gemeente geen gunstige voorwaarden bekomen bij andere gemeenten?
Ann gaat dit onderzoeken.
4. Thematische werkgroep gebouwen
In december 2014 heeft De Pinte het Europees Burgemeesters Convenant
ondertekend. Onze gemeente engageert zich daarmede om tegen 2020 de uitstoot
van CO2 met 20 % te verminderen.
Een 1ste verplichting is dat de gemeente tegen februari 2016 het DEAP (duurzaam
energie actieplan) moet indienen.
De werkgroep is opgericht om deze uitdaging te helpen vertalen in een aantal
haalbare actiepunten.
De gemeente krijgt daarvoor ook steun van “Het Provinciaal Steunpunt voor
Duurzaam Bouwen en Wonen”, van de “Gezinsbond” en van “Zero Emission
Solutions” (ZES).
Situering:
Als vertrekbasis zijn er metingen geweest in 2001 (= de nulmeting)
De Pinte had toen een uitstoot van ongeveer 37 000 ton CO2 per jaar
48 % is voor rekening van de huishoudens
37 % uitstoot door het transport
2.6 % door de gemeente
5.5 % door landbouw en industrie.
Het is dus logisch dat de werkgroep Gebouwen actiepunten zal adviseren voor de
48 % te reduceren en er is ook een tweede werkgroep Mobiliteit die zich
hoofdzakelijk zal richten op die 37 %.
Doelstelling:
De uitstoot verminderen met ongeveer 7 400 ton CO2 per jaar.
Enkele cijfers :
1 000 daken isoleren geeft een daling van 900 ton CO2 per jaar
1 000 elektrische wagens een daling van 900 ton.
een windmolen plaatsen een daling van 1 200 ton.
Besluit:
Het is dus duidelijk dat De Pinte haar doelstelling kan behalen wanneer de ganse
bevolking meewerkt om de actiepunten, die in het DEAP zullen opgenomen worden,
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helpt te realiseren.
De SR zal dus ook hieraan haar volle medewerking verlenen en adviezen formuleren.
5. Varia
5.1- Adviezen 6 en 7.
Advies 6 betreft de oprichting van de vzw EVA VT
Op 3 juli hebben wij van de gemeente een gunstig antwoord gekregen.
Zij zal rekening houden met ons advies bij de uitwerking van de oprichting van de
vzw en wij zullen nauw betrokken worden bij verdere initiatieven in dit verband.
Advies 7 zijn bijkomende vragen van de SR betreffende de verzekering van
vrijwilligers.
Wij hebben nota genomen van de antwoorden die de verzekeraar Ethias gegeven
heeft en zullen een advies formuleren en voorleggen voor akkoord op de volgende
AV in oktober.
5.2- Mobiliteitscampagne van de gemeente:
De voorzitter meldt alleen dat de gemeente met een campagne gestart is om de
mobiliteit in haar regio te verbeteren. Iedereen kan de vragenlijst op de website
beatwoorden en kan dus zijn steentje bijdragen. Men kan ook suggesties mededelen
aan ADC die het op haar beurt kan voorleggen aan de mobiliteitsraad.
5.3- Kerstmarkt:
De voorzitter meldt dat hij op de LEM-raad vernomen heeft dat de kerstmarkt nu zal
plaatsvinden op het Kerkplein en Kasteel Viteux dit op 12 en 13 december 2015. De
kerk zal ingericht worden als kunst- en cultuurforum.
5.4- Gebruik door Okra van de spiegelzaal (kaartnamiddag):
EBA verwijst naar advies 003/1 punt 5.3. Daarin wordt de toestand van de tafels en
stoelen aangeklaagd. De SR heeft nota genomen dat er geen budget is om de 110
stoelen en 25 tafels te vervangen, maar een gesprek met de gebruiker zou mogelijk
tot een oplossing kunnen leiden.
We zijn nu meer dan een jaar verder en de voorzitter van Okra ervaart dat de
huidige toestand voor het behoud van een groot aantal stoelen en tafels niet meer
door de beugel kan. Hij vraagt dus dringend en met aandrang een onderhoud met de
verantwoordelijke.
De secretaris zal dit overleggen met het Diensthoofd Vrije Tijd van het OCP.
Volgende vergadering: 26 oktober 2015 om 9u in de raadzaal.
Einde vergadering.
Roland Counye

Roger Huybrechts

De voorzitter

De secretaris

