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Verslag van de Algemene Vergadering   

9 november 2022 – gemeentehuis Beveren 
 

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) 

Okra Haasdonk: Ernie Cole, Lili Vercauteren, Rita Verstraeten, Lutgarde Lodewijckx 
Okra Kieldrecht: Vermeiren Christiane, De Maeyer Godelieve 
Okra Kallo: Greta Ruymbeek, Agnes Van den Hende 
Okra Melsele:, Van Schelstraete Freddy, Van Mieghem Rita, 
Okra Vrasene: Van Steenlandt Hugo, De Puysseleyr Rita, Van Vlierberghe Jean Pierre 
Okra St Martinus:,Luc Klippelaar, Van Rentherghem Roger 
Okra OLV: Frans De Grave, André Van Acker 
Okra Verrebroek:  
SSB Beveren: Struys Albert, Matthijnssen Jeanninne 
S-Plus Kallo: De Smet Patricia, Van Berlo Walter 
Neos Beveren: De Vleeschauwer Loretta, Paul Weemaes 
Neos Melsele: Albert Martens, Jos Lodewykx, De Ryck Paul, Van Merlen Rita 
LSR: De Bock  Gilberte, Van De Vijver Godelieve, D’Hondt André, Panis Maurits, Van Nespen Jozef, 
Van Puymbroeck François, Van Goey Guido 
 
Verontschuldigd: Ingrid Sliwa- Coppens Vera- Luyten Janny- Truyman Louis- Eric Van Oevelen- 
Weyenberg Omer- Vercauteren Dirk - Lannoey Willy 

 

➢ Verwelkoming door voorzitter  
 

➢ Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering 29/03/2022: goedgekeurd. 

Vragen: 1/ terugkoppeling advies bankautomaten in elke deelgemeente? Er is een bankautomaat 
in Kieldrecht die werkzaam is. Wat met Kallo want daar is geen enkel bankfiliaal? Gemeente 
heeft hier nog geen zicht op wanneer die er komt, eveneens ook voor de andere deelgemeente. 
2/ terugkoppeling advies Omnipas: dossier heropenen? Te bespreken op volgend overleg van het 
dagelijks bestuur. Verslag AV 29/03/2022 wordt op de website Beveren gezet. 

 

➢ Terugkoppeling rond laatste advies Digi-punten: referend naar schrijven van 

College van burgemeester en schepenen dd 7 juni: het college stemt toe om een onderzoek in te 
richten naar de oprichting van Digi-punten in Beveren en elke deelgemeente. Tevens stemt 
college toe om de werking van Digi-cheques te onderzoeken. Gemeente heeft hiervoor subsidies 
aangevraagd. Deze dossiers zijn lopend.  

 

 



➢ Voorstelling Gezonde buurt: Jana Schmitt is netwerkcoördinator van CM. Haar doel is 

om impact uit te oefenen op het denken en handelen van de burger met het oog op een 
gezondere leefomgeving. Kijk op www.gezondebuurt.be voor gezondheidsactiviteiten en 
vormingen. Dit is toegankelijk voor iedereen. Ze is ook op zoek naar mensen die zin hebben om 
zich mee in te zetten om dit bekender te maken. “Spinnenweb-test”: stimuleert je om na te 
denken over wat je belangrijk vind, wat je zelf wilt veranderen en wie/wat je hiervoor nodig 
hebt: De test (mijnpositievegezondheid.be). Powerpoint presentatie ter beschikking en apart 
per mail bijgevoegd. 

 

➢ Voorstelling Zorgpunt Waasland: Elke Van Mieghem (Teamcoach thuiszorg) en Kristel 

Heyndrickx (maatschappelijk werker dienst woonzorg). Zorgpunt Waasland (afgekort ZGP 
Waasland) zijn openbare zorgdiensten die samenwerken (behoort niet meer toe het vroegere 
OCMW). Doel is het verstrekken van nabije en betaalbare zorg voor iedere 65-plussers die dit 
nodig heeft. Het aanbod van ZGP:  
- buurtwerking: lokale dienstencentra waar men iedereen wil bereiken en graag wil  

        samenwerken met bestaande verenigingen/organisaties 
- thuiszorg: poetshulp, gezinszorg, karweidienst, warme maaltijden 
- woonzorg: dagverzorgingscentra, kortverblijf, assistentiewoningen, ouderenwoningen 
- residentiële zorg: woonzorgcentra, centra voor personen met een beperking 

Opmerking: “wachtlijsten” voor opname in WZC: om op de actieve wachtlijst te komen wordt er 
gekeken naar het zorgprofiel van de persoon adhv een “zorg-schaling” (=puntensysteem opgesteld 
door arts of thuisverpleging waar gekeken wordt naar de zelfredzaamheid van de persoon) plus een 
aantal dringende criteria (bv leeftijd, onhoudbare thuissituatie,ed). Powerpoint presentatie ter 
beschikking en apart per mail bijgevoegd. Er zijn ook diverse folders ter beschikking (bij Petra). 

 

➢ Voorstelling Interwaas rond energieverbruik: Joeri Hulstaert (deskundige 

renovatiecoach). De Overheid legt ons verplichte renovatie op in kader van de Vlaamse 
Klimaatstrategie 2050. Elke woning wordt gecategoriseerd in een barometer qua 
energieprestatie. Een energieprestatiecertificaat (EPC) helpt de energie-efficiëntie van 
vastgoed in kaart te brengen. Al naargelang de prestatie zal die een score krijgen 
gaande van A tot G, waarbij A de best mogelijke en G de slechtst mogelijke score is.  Info: 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap | Vlaanderen.be. Je kan ook allerhande premies 
ontvangen voor renovaties aan je woning. Met deze simulator kan je nagaan of je hiervoor in 
aanmerking komt: Simulator Mijn VerbouwPremie | VEKA (energiesparen.be). Om renovaties te 
kunnen bekostigen kan je ook een verbouwlening aanvragen (onder bepaalde voorwaarden) 
tegen gunstige voorwaarden: Mijn VerbouwPremie | Vlaanderen.be. Heeft u hierbij hulp nodig, 
dan kan Woonwijzer Waasland u hierbij helpen. Zie ook Powerpoint presentatie Interwaas. Wilt 
u liever advies, dan kan u beroep doen op gratis renovatiebegeleiding. Sociaal tarief voor energie 
is er voor bepaalde categorieën en wordt meestal automatisch toegekend aan de 

rechthebbende. Zie ook Powerpoint presentatie Interwaas of Sociaal tarief voor energie | 
FOD Economie (fgov.be) 
 

➢ Varia: Vraag aan Schepen D.Van Esbroeck: PC Sabot Melsele: mogen er activiteiten van 

verenigingen ’s avonds doorgaan of niet. Dirk: er moet nog iemand aangesteld worden maar het 
is zeker de bedoeling dat er ’s avonds mogelijkheden zijn. Gebouw wordt zo gebouwd dat de 
bewoners hiervan geen hinder mogen ondervinden.  
 

Vriendelijke groeten, 
Petra De Ruyter 
Secretaris SAR 

http://www.gezondebuurt.be/
https://www.mijnpositievegezondheid.be/tools/de-test
https://www.vlaanderen.be/veka
https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie

