
 

 

Secretariaat: 
Oude Zandstraat 92  te 9120 Beveren 

tel. 03 750 46 03 

seniorenraad@beveren.be 

  

 

 

Verslag van de Algemene Vergadering op 9 april 2019  in het Rode 

Kruisgebouw. 
 

aanwezig: Bernice De Maeyer (voorzitter), Julien Maes (ondervoorzitter), Monique Van 

Ceulebroeck(penningmeester), Magda Baert (lid dagelijks bestuur), Gilbert Deckers 

(ondervoorzitter dagelijks bestuur),  Dirk Van Esbroeck (schepen sociale zaken) en Freddy 
Vergauwen (secretaris),  

Hugo De Wreede, Kamiel Thoen en  André Van Acker (OKRA O.L.Vrouw),   Ingrid Sliwa 

en Madeleine Van Pumbroeck (OKRA Sint-Martinus),  Magda Boons (Neos Beveren), Albert 

Martens (Neos Melsele), Lisette Van Laere, Maurits Panis, André Dhondt,  Godelieve Van de 

Vijver, Lucie Tindemans en Willy De Loos (LSR ), Ernie Cole, Liliane Vercauteren, Rita 

Verstraeten (OKRA Haasdonk),  Godelieve De Maeyer, Cecile Van Buynder en Christiane 

Vermeiren  (OKRA Kieldrecht), Louis Truyman (OKRA Melsele), Willy Lanoey (OKRA 

Verrebroek), Rita De Puysseleyr en Denise De Mulder (OKRA Vrasene) Fina Verheyen en 
Jeanninne Matthynssens (SSB Beveren) en André Sneppe (ere voorzitter) 

Verontschuldigd:   Frans De Grave (OKRA O.LVrouw),  Galienne Kips  (Neos Beveren), 

Jos Lodewyckx (Neos Melsele), Willem De Boeck en  Dirk Vercauteren (OKRA Melsele) en 

Albert Struys (SSB Beveren). 

1. Verwelkoming door  voorzitter  
 Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering: OK geen opmerkingen.  

 

2. De gemeentelijke preventiewerker Ilka Walleyn stelt zich voor: 

 De nieuwe preventiewerker van het gemeentebestuur stelt zichzelf voor en geeft ons 

een bondige, interessante  uitleg over twee projecten waar zij mee bezig is: Generatie 

Rookvrij (over roken) en Meer van Zonder (over alcohol). 

 Zie PowerPoint als bijlage. 

 

3. Uitstap dinsdag 18 juni  2019 
We gaan voor onze jaarlijkse uitstap naar de Westhoek (Ieper en omgeving).  Hierbij 

vind je de uitnodiging + het programma van deze dag.  Voor onze leden is het 5 euro 

om mee te gaan, hun partner dient 25 euro te betalen. 

 

4. Kasverslag 
Onze nieuwe penningmeester, Monique, deelt ons mee dat er momenteel een positief saldo 

staat op de zichtrekening van de gemeentelijke seniorenadviesraad: 5.360,72 euro.   

 

5. Stand van Zaken WZC’s  (Woon- en Zorgcentra) 

WZC Vrasene en Haasdonk 
Positief: de ruwbouw is af en binnenkort plaatsen ze de ramen en deuren.   

Negatief: er wordt gewerkt met aardwarmte.  In de zomer koelen deze leidingen – 

ingewerkt in de betonnen tussenlagen -  de gebouwen en in de winter helpen ze om een 

bepaalde temperatuur gemakkelijker te bereiken. De vorst heeft deze leidingen echter 



beschadigd ! Er zijn 2 mogelijkheden: ofwel afbreken ofwel werken met extra radiatoren.  

Terwijl de verzekeringen en de verantwoordelijken dit uitvechten wordt er al verder 

gewerkt vanaf dat de architecten en ingenieurs een akkoord bereikt hebben. 

De verhuis zal dus verlaten voor de bewoners.  De medewerkers, rusthuisbewoners en 

familie werden hierover ingelicht.   

Een verlenging voor de Oude Notelaar zal gevraagd worden indien dit noodzakelijk is. Dit 

wordt momenteel nagekeken. 

Sabot Melsele 
Op schema: 25 appartementen vooraan (Maatschappij voor Huisvesting) en aan de 

achterkant, kant Hazaarddam komen assistentiewoningen en een ontmoetingscentrum. 

De huidige uitbater mag blijven tot 30/6/2020. 

Voor de appartementen worden ondergrondse parkings voorzien.  Voor de 

assistentiewoningen wordt de parking van Briels gebruikt en voor het 

Ontmoetingscentrum zijn geen parkings voorzien. 

Zorgpunt Waasland 
De rusthuizen (WZC’s) van Beveren, Sint-Niklaas, Zwijndrecht en Kruibeke vallen sinds 

1/1/19 onder dezelfde organisatie: Zorgpunt Waasland. 

Het personeel ondervindt weinig of geen hinder van deze fusie. 

Organisatorisch zijn er nog wel zaken die moeten rechtgetrokken worden: 

computerprogramma’s, verzekeringscontracten,…  Er zijn dus nog wel hier en daar 

bijsturingen nodig. 

 

6. Adviezen/vragen 
1) Parkeerautomaten: de parkeerautomaten in Beveren blijken heel onduidelijk te zijn en 

gebruiksonvriendelijk. 

Het advies  is: geef  ons een beter systeem !  - iedereen is hier mee akkoord 

Nog informatief deelt onze schepen Dirk mee dat dit systeem bedoeld is om in  de 

toekomst een auto in te schakelen met apparatuur die automatisch de nummerplaten 

controleert. 

2) ouderenbeleid coördinator:    

De vraag is: geef ons een personeelslid dat praktisch voltijds bezig is met ouderen in 

onze gemeente.   -  iedereen is hier mee akkoord ! 

 

Een kopie van beide brieven wordt rondgedeeld onder de aanwezigen. 

 

7. Varia 
Nog enkele opmerkingen over de voorstelling “een zoen van toen”: 

- In de toekomst sturen we beter zelf de uitnodigingen aan onze verenigingen in plaats 

van de adressenlijst aan de organisatie te bezorgen; 

- vervoersmogelijkheid; goed ervaren door  de gebruikers maar deze mogelijkheid is 

niet goed doorgedrongen bij vele mensen. 

- Meer en vroeger reclame maken (ook met flyers); 

- De voorstelling zelf was iets te kort; 

- goede prijs( 7 euro voor inwoners van WZC van Beveren, 65+sers en leden van 

erkende ouderenvereniging) 

- Zeker voor herhaling vatbaar 

 

Vriendelijke groeten, 

Freddy 

 

Bijlagen: 

1) Powerpoint preventiewerker 

2) Uitnodiging uitstap 


