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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 6 februari 2017
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Werkgroep seniorenweek
De werkgroep heeft alle geplande activiteiten definitief vastgelegd en besteld via de
dienst Vrije Tijd.
Maandag 20/11 : kaartnamiddag
Dinsdag 21/11 : Sportdag
Woensdag 22/11 : film “Sprakeloos”
Donderdag 23/11 : Gezond ontbijt
Vrijdag 24/11 : Dansnamiddag in de zaal Ter Cleydaele met muzikant Roland de
Ridder
3. Advies nr. 11 betreffende de cultuurzaal OCP
Wij hebben contact opgenomen met de Cultuurraad. Zij steunen ons advies maar
zullen zelf geen advies bij de gemeente indienen.
De voorzitter heeft op eigen initiatief de firma gecontacteerd die destijds de tribune
in de cultuurzaal heeft geleverd en een offerte ontvangen.
Er zijn 2 oplossingen mogelijk. Een voorstel is het zitcomfort van de bestaande
houten stoelen verbeteren en het ander voorstel is het leveren en plaatsen van een
nieuwe tribune met comfortabele stoelen.
RCO geeft zijn persoonlijke mening en zegt dat de eerste oplossing een lichte
verbetering is maar zeker niet ideaal. De tweede is zeer kostelijk maar zou voor de
gemeente betaalbaar worden indien zij akkoord zou kunnen gaan met het
aanvaarden van mogelijke sponsors.
4. Varia
4.1- PDI deelt ons mede dat de langer genieten kalender opnieuw zal worden
uitgebracht. Target = 65+ of zelfs 70+. Thema’s zullen anders maar gelijkaardig zijn
als vorig jaar. De gemeentelijke pagina’s zullen ingevuld worden met info rond sport
voor senioren, sociaal huis en seniorenraad. Vanaf 2018 richt Logo Gezond+ zich
vooral op gezinnen (ouders en kinderen) ipv senioren.
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4.2- RCO : in verband met het advies “Langer comfortabel blijven wonen”
De gemeente heeft dit advies niet weerhouden.
De voorzitter bevestigt dat Testaankoop op zijn verzoek een grondige studie maakt
in verband met alle woonvormen en mogelijkheden om langer comfortabel te
kunnen blijven wonen. Tegen eind dit jaar zou het volledig rapport klaar zijn.
5. Volgende algemene vergadering : 19 juni 2017 om 9u30 in de raadzaal.
Einde vergadering.
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