
GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD

28 januari 2020

Aanwezig: Antoine Maertens, Brigitte Raes, Carlos Casteleyn, Celine Vermeulen, Christine 
Dejaeghere, Eddy Van West, Frans Dewolf, Freddy Callens, Georges Masschelein, Greta 
Vandeputte, Hanssens Jaak, Hubert Claeys, Jacqueline Engels, Jacques Verhulst, Johan 
Demyttenaere, Luc Cardoen, Luc Vandamme, Noel Mestdagh, Paul Verhamme, Sabine 
Despiere, 

Afwezig: /
Verontschuldigd: Gerard Holvoet, Werner Vandoorne, 

Plaats: Gemeentelijk Administratief Centrum
Verslaggever: Vaernewyck An-Sofie
Bijlagen:
Volgende vergadering: 28/04/2020

Verwelkoming door voorzitter

Verwelkoming nieuwe wijkagent

Luc Cardoen is gestart op 1 januari 2020 ter vervanging van Luc Sioen als eerste inspecteur.
Hij vormt een team met Dirk Notredame en zal zich vooral focussen op Ledegem en een deel van Rollegem-
Kapelle. 
Hij is altijd beschikbaar voor vragen in het politiebureau, op het e-mailadres: Luc.Cardoen@police.belgium.eu 
of via het telefoonnummer 056 50 67 82.

Goedkeuring verslag seniorenraad 26/11/2019

Geen opmerkingen.

Subsidiëring verenigingen

Verenigingen ontvangen elk jaar € 300,00 per vereniging + € 1,00 per ingeschreven lid. Een vereniging kan dit 
aanvragen door hun officiële ledenlijst aan de financiële dienst van de gemeente te bezorgen. De namen van 
de leden moeten vermeld worden. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het uitkeren van de subsidie.
Verenigingen kunnen ook gebruik maken van materiële voordelen zoals bijvoorbeeld de uitleendienst.
Eén van de ondersteunende maatregelen, het gebruik van De Link, is gewijzigd. De link werd te vaak gebruikt 
voor niet-culturele activiteiten, dit stond de organisatie van culturele activiteiten in de weg. Er werd een 
werkgroep gestart om dit probleem aan te pakken, onderstaande maatregelen kwamen uit de bus:

 Logistieke dagen (= dag extra om klaar te zetten of op te ruimen) zijn niet meer mogelijk tijdens het 
weekend. Dit is wel nog mogelijk als kort voor de activiteit blijkt dat de zaal vrij blijft op de gewenste 
dag.

 Voor niet culturele activiteiten kan men 9 maanden vooraf reserveren, voor culturele activiteiten kan 
men 24 maanden vooraf al reserveren. 

Kaarttornooi 19/03/2020

Verenigingen kunnen de inschrijvingsbladen afhalen aan het onthaal vanaf 6 februari 2020, terug indienen ten 
laatste op 2 maart 2020.
Datum loting is op 9 maart 2020 om 9.30 uur.
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De verantwoordelijke van de groep ontvangt de bonnetjes voor zijn groep en verdeelt deze. De bonnetjes 
worden pas uitgedeeld als alle groepen aanwezig zijn, 2 bonnetjes per persoon. 

Het is opnieuw moeilijk om 8 volle ploegen samen te stellen, daarom mogen ook externe kaartersclubs uit 
Groot-Ledegem deelnemen zolang ze boven de 55+ zijn. 

Franse namiddag 25/05/2020

Hubert Claeys neemt hier de leiding.

Vorig jaar werden extra mensen uitgenodigd in de werkgroep om het concept uit te werken en af te toetsen. 
Aangezien het concept al bestaat, nodigen we hen dit jaar niet uit naar de vergadering. De voorbereidende 
vergadering gaat door op 11 februari 2020 om 10 uur in De Kring. 
Deelnemers: Jacques Verhulst, Greta Vandeputte, Brigitte Raes, Hubert Claeys, Sabine Despiere, Céline 
Vermeulen. 

Sabine maakt de uitnodigingen.

We bestellen opnieuw kaasplanken, maar minder dan vorig jaar. We bestellen voor de helft van de 
ingeschrevenen.

Met ongeveer 150 deelnemers was de opkomst erg  goed vorig jaar. We vrezen nu voor een overrompeling. 
Daarom beperken we het aantal deelnemers tot 150 personen. We vragen € 5,00 als toegangsprijs. De kring 
houdt deze € 5,00 om hun kosten te dekken. De seniorenraad betaalt de kaas en de gratis consumptie.

Fietstocht

De tocht wordt uitgestippeld door de verantwoordelijken.

Ontspanningsnamiddag

Voor Jan Vanhoof werd een optie vastgelegd. De groep is niet overtuigd dat hij de beste keuze is.
Kevin en Romina worden voorgesteld. An-Sofie heeft een optie genomen. De nodige regelingen worden 
getroffen. 

geZONd Ledegem

De Kring en het gemeentebestuur werken samen aan een grootschalige actie rond zonnebescherming. Deze 
gaat over insmeren, voldoende water drinken, het huis koel houden, ….

De aanzet komt in mei met een preventie koffer voor de scholen, informatie in het infomagazine, …. Met als 
hoogtepunt een beurs op zondag 14 juni tijdens de batjes. Op deze beurs zullen apothekers, 
schoonheidsspecialisten, … aanwezig zijn.

De hele zomer zullen we informatie verspreiden en de aandacht erop houden. In het rusthuis wordt ook een 
koele ruimte ter beschikking gesteld. We vragen de seniorenverenigingen om dit project mee te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door de minder mobiele of vereenzaamde senioren wat vaker te contacteren en aan te moedigen 
om te drinken. Hiervoor werd campagnemateriaal besteld.

Varia

 Opleiding tot signaalgever op 4 februari 2020 om 20.30 uur, informatie bij jesco.tack@ledegem.be.
 Vraag: Met welke aantallen wordt rekening gehouden bij het printen en verdelen van uitnodigingen?

De aantallen zijn niet gekend, daarom wordt een groot aantal uitnodigingen per 50 of 100 stuks 
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klaargelegd bij het onthaal. De verenigingen halen op wat ze nodig hebben. Bij deze vragen we de 
verenigingen de nodige aantallen door te geven. Dit loopt gelijk met het aantal ledenbladen dat verdeeld 
wordt. 

 28/03/2020 gaat een koeken kaarting door in de cafetaria van Rustenhove.
 De parking van Rustenhove wordt vaak gebruikt door buurtbewoners. Eén van hen merkte op dat de 

parkeerruimte niet efficiënt gebruikt wordt. Het markeren van parkeerplaatsen kan een oplossing zijn, het 
enige probleem is dat in de Rollegemstraat beurtelings parkeren geldt. Dit kan opgelost worden door 
afwisselend parkeerplaatsen te markeren. Dit kan aanvullend een snelheid remmende maatregel worden.

 Johan vraagt ruimte tijdens de volgende vergadering om de seniorenraad te bevragen over de werking 
van Rustenhove. De laatste tijd was er ophef rond verschillende rusthuizen in de media, Rustenhove doet 
daarom een analyse van hun eigen werking. Dit zou 45 minuten in beslag nemen, er zal geprojecteerd 
worden.


