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Verslag van de Algemene Vergadering   

29 maart 2022 - gemeentehuis. 
 

Aanwezig:  

SAR afgevaardigden: Bernice De Maeyer (voorzitter SAR), Magda Baert (lid dagelijks 

bestuur SAR), Gilbert Deckers (ondervoorzitter dagelijks bestuur SAR),  Karel Reyns (lid 

dagelijks bestuur SAR), Julien Maes (OKRA Haasdonk 

Dirk Van Esbroeck (schepen sociale zaken), Petra De Ruyter (secretaris SAR), Véronique 

Herremans (beleidscoördinatie), Jan Bosman (Dienst Vrije Tijd) 

Okra Haasdonk: Ernie Cole, Lili Vercauteren, Rita Verstraeten, Lutgarde Lodewijckx 

Okra Kieldrecht: Vermeiren Christiane, De Maeyer Godelieve, Weyenberg Omer 

Okra Kallo: Greta Ruymbeek, Agnes Van den Hende 

Okra Melsele: Truyman Louis, Van Schelstraete Freddy, Vercauteren Dirk, Van Mieghem R. 

Okra Vrasene: Van Steenlandt Hugo, De Puysseleyr Rita, Luyten Janny 

Okra St Martinus:Ingrid Sliwa,Luc Klippelaar,Van Remoortere Marleen,Van Puymbroeck M. 

Okra OLV: Frans De Grave, André Van Acker 

Okra Verrebroek: Lannoey Willy 

SSB Beveren: Struys Albert, Matthijnssen Jeanninne 

S-Plus Kallo: Coppens Vera, De Smet Patricia, Van Berlo Walter 

Neos Beveren: Kips Gallienne,  De Vleeschauwer Loretta, Paul Weemaes 

Neos Melsele: Albert Martens, Jos Lodewykx, De Ryck Paul 

LSR: De Bock  Gilberte, Van De Vijver Godelieve, D’Hondt André, Panis Maurits, Van 

Nespen Jozef, Van Puymbroeck François, Van Goey Guido 

 

Verontschuldigd: leden van Neos Beveren, Rita Verstraeten, Freddy Van Schelstraete, Van 

Steenlandt Hugo, Luyten Janny, Vercauteren Dirk, Van De Vijver Godelieve 

➢ Verwelkoming door  voorzitter  

 

➢ Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering 16/11/2021: 

goedgekeurd. Wordt op de website Beveren gezet. 
 

➢ Terugkoppeling over ingediende adviezen (bankautomaten +  

Omnipas 65+): zie bijlage antwoord van gemeente Beveren.  
* Bankautomaten: test van Batopin (via Vlaamse ouderenraad) omtrent schermvisualiteit. 

Gemeente beloofd erop toe te zien dat er voldoende mogelijkheden voorzien worden. Dit 

antwoord is toereikend. Neutrale bankautomaat zou mogelijks starten in Kieldrecht: 

wetgeving houdt rekening met afstand van 5km tot dichtstbijzijnde bank. Haasdonk en Kallo 

zijn hierdoor te dicht bij centrum Beveren gelegen.  

* Omnipas 65+: negatief besluit waarvan de argumenten onvoldoende bevredigend zijn: 

marktbus is enkel op dinsdag, dit geeft geen oplossing op andere dagen. Wat is de visie hierop 

van de leden van AV? Tegenargumentensturen aan bestuur opmaken.  
 



➢ Terugkoppeling rond “melding/klacht” telefonische bereikbaarheid van 

gemeentediensten: gemeente heeft extra personeel ingezet. Ondervinden jullie nu nog 

steeds hinder? Geen nieuwe meldingen. 
 

➢ Voorstelling UiT-pas : Karel Reyns spreekt vanuit zijn eigen praktische ervaring. Jan 

Bosman (gemeente, dienst vrije tijd) is aanwezig om jullie vragen te beantwoorden.  Karel 

legt de werking uit van UiT-pas zoals hij ervaart en hij en zijn vereniging ondervinden 

geen nadelen hiervan. Jan is beschikbaar voor ondersteuning en ook op weg helpen. De 

vroegere vrijetijdspas was enkel voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. De UiT-

pas is er voor iedereen, niet enkel voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Met de 

UiTpas kan je bij deelname aan activiteiten punten verzamelen waarmee je dan 

verschillende voordelen kan verkrijgen over heel België. Het is een nieuw systeem wat 

enige aanpassing vraagt maar het is niet onoverkomelijk. Jan Bosman is altijd bereid om 

ondersteuning te geven. Administratie bij opstart wordt zoveel mogelijk uit handen 

genomen door de gemeentediensten. Doordat de UiT-pas er voor iedereen is, is er geen 

onderscheid meer. UiT-pas met kansentarief = mensen met verhoogde tegemoetkoming 

krijgen alsnog de kans om aan vrijetijdbesteding te doen en hebben zo meer 

mogelijkheden oa tot sociaal contact. Zij betalen slechts 1/5 van de kostprijs van een 

activiteit maar het verschil van deze prijs wordt door de gemeente bijgelegd als je meer 

dan 5% leden hebt met kansentarief.  (vb van Karel: 20 leden bij OKRA St Martinus met 

kansentarief die heel veel deelnemen, hier is men fier dat ze alle mensen van de 

maatschappij kansen kunnen geven. UiT-pas heeft er bij hen ook voor gezorgd dat er 

nieuwe leden bij kwamen en dat er meer bezetting was bij uitstappen wat dan weer de 

groepsprijs deed dalen). Vriendelijke oproep om meer solidariteit te creëren in de 

verenigingen om zo elke Beverse burger kansen te geven. Nog te realiseren door 

gemeente: meer duidelijkheid geven over het puntensysteem: wordt nog in voorjaar 

georganiseerd. Hier alvast de link waar je in Beveren terecht kan voor het inruilen van je 

gespaarde punten: 
Voorbeelden van voordelen van de ingezamelde punten in gemeente Beveren zijn te 

vinden op https://www.uitpas.be/voordelen-

zoeken?q=Beveren&cardSystemsFilter%5B0%5D=UiTPAS%20Reynaert#

/voordelen 
 

➢ Voorstelling ’t CAR VLOT (Inge Van Dyck): Multidisciplinair onderzoek en 

revalidatie voor volwassenen met een gehoorproblematiek met of zonder hoorapparaat. 

Logopediste en audiologe van beroep. Centrum is vooral gekend voor revalidatie van 

kinderen maar ook volwassenen met gehoorproblemen kunnen hier terecht. Samen wil 

men proberen mensen met gehoor problemen terug te integreren in de leefwereld. Er 

wordt samen bekeken wat belangrijk is en daarop wordt er verder gewerkt. Er zijn 2 

soorten individuele trainingen (hoortraining zoals leren horen via hoorapparaat & spraak 

beter verstaanbaar te maken via “spraakafzien” alias liplezen aanleren). Er is ook een 

mogelijkheid tot groepstherapie (verder uitbouwen van spraakafzien, sociale aspect, 

uitwisselen van ervaringen, samen elkaar helpen, etc). Er is ook psychologische 

begeleiding mogelijk indien gewenst. Vragen? Is dit met doktersvoorschrift? Ja als er 

terugbetaling is voor een hoorapparaat, is er automatisch al een doktersvoorschrift 

aanwezig en mogelijkheid tot terug betaling. Duurtijd? Mogelijks kan dat tot 2 jaar duren 

maar is afhankelijk van geval tot geval. Kostprijs? Dit aanbod is betalend, mits 

doktersvoorschrift dient er enkel het remgeld (minder dan 2€/uur) betaald te worden. 

Werkwijze? Best eerst langs arts en/of hoorcentrum gaan voor testen en eventueel 

uitproberen van een hoorapparaat. Wachtlijsten? Niet zo heel lang. Bellen voor een 

afspraak voor een 1e aanmeldafspraak dan volgen er enkele testen om gericht te kunnen 

werken op de problematiek.  

https://www.uitpas.be/voordelen-zoeken?q=Beveren&cardSystemsFilter%5B0%5D=UiTPAS%20Reynaert#/voordelen
https://www.uitpas.be/voordelen-zoeken?q=Beveren&cardSystemsFilter%5B0%5D=UiTPAS%20Reynaert#/voordelen
https://www.uitpas.be/voordelen-zoeken?q=Beveren&cardSystemsFilter%5B0%5D=UiTPAS%20Reynaert#/voordelen


Volgende infosessie (2€ inkom):  20/04 14u Dienstencentrum De Beuken Beveren 

iswm Okra St Martinus waar men ook de uitleg van deze werking nog eens zal 

uiteenzetten (ook partners welkom of andere mensen die hiermee te maken hebben). 
 

➢ Bespreking SAR-Uitstap: gepland op 14-6-2022: Havenbezoek Linker Schelde 

oever. Ophalen Kieldrecht en Verrebroek is mogelijk. Details qua urenmoeten we nog 

ontvangen van de organisator maar worden tijdig gecommuniceerd bij de uitnodiging. 

Einddatum inschrijvingen begin mei! Prijs op infoblad is niet van toepassing voor leden 

AV, de leden prijs zal ook op de uitnodiging staan. 

 

➢ Varia: geen 
 

➢ Opmerking van leden: slechte toestand van vele voetpaden in Beveren. Oproep van 

Schepen Van Esbroeck Dirk om dit ALTIJD te melden via Meldpunt Beveren zo kan men 

iets doen om het te herstellen. De voetpaden op nieuwe stuk N70 Grote Baan zijn enorm 

smal  (60cm): wat schrijft de wet voor? Antwoord Dirk: er werd bewust gekozen om het 

fietspad en voetpad langs elke kant van de weg aan te leggen dit omwille van veiligheid 

want anders moet men telkens oversteken. Er is ook gekozen voor een aparte busstrook 

om file te vermijden bij het openbaar vervoer. Dit zorgt ervoor dat er op sommige delen 

inderdaad weinig plaats is. Uit onderzoek blijkt dat er op die plaats meer doorgang is van 

fietsers dan van voetgangers, daarom werden de voetpaden smaller gehouden. Melding 

dat  Ijzerhand-donkvijverstraat gevaarlijke plaats is geworden met de fiets als je 

stroomopwaarts fiets ligt die bocht zeer gevaarlijk want automobilisten zien u niet 

aankomen, in Haasdonk staat een wegversperring die er niet (meer) hoeft te staan.  

 

➢ Opmerking van Okra Haasdonk: in St Niklaas bestaat een digipunt op verschillende 

openbare plaatsen. Dit is een plek waar men (gratis) digitale ondersteuning kan bekomen. 

In St-Niklaas werkt men ook met Digi-cheques om computerhulp aan huis te verkrijgen 

(betalend). Vraag stellen uit naam van SAR naar beleid om ook in Beveren Digi-punten te 

voorzien overal in onze gemeente en deelgemeenten? Iedereen vind dit een goed idee. Ter 

info: momenteel heeft Bib Beveren openbare computers/internet ter beschikking en er 

worden al digitale cursussen gegeven hier. Op het nieuwe gemeentehuis (onthaal loket) 

wordt u ook geholpen bij het opvragen van bv covid safe ticket, Itsme etc. To do: leden 

dagelijks bestuur: onderzoeken hoe men werkt in St Niklaas en wat willen wij voor 

Beveren? Wie gaat dit formuleren? 

 

 
Vriendelijke groeten, 

 

Petra De Ruyter 

Secretaris SAR 

 


