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VERSLAG 
Algemene Vergadering Ouderenraad 
 
 
  d a t u m  

Vrijdag 29 september 2017 

  a a n w e z i g  

Jacobus Vinckx, Adje Oomen - Okra Hoogstraten 
Treza Goossens, Jef Vinckx  - Okra Meer 
Marcel van Ammel, Okra Wortel 
Trees Coppens, Okra Meersel-Dreef 
Mil Hofkens - Neos 
Jan Snoeys - Senioren landelijke gilden 
Fons Lambregts (C) – Bewonersraad woonzorgcentrum 
Jeanne Hendrickx – Bewonersraad serviceflats 
Karel Pauwels, Mark Weyler, Els Hendrickx, Gerard Van Den Bosch - individuele kandidaten 
Liesbeth Leyssen - stafmedewerker  ouderenzorg 
Hilt Rigouts – dienst senioren 
Els Timmermans – OCMW-secretaris 
Caroline Ruts – medewerker woonkwaliteit  
Katelijne Hoet - mantelzorgcoach 
  v e r o n t s c h u l d i g d  

Theresia Brosens, Maria  Laurijssens - Okra Meerle 
Jos Bolckmans - Okra Minderhout 
Jos Matthé – OCMW-voorzitter en schepen voor senioren en sociale zaken 
May Van Riel – Neos 
Lieve Vrints, Jos Aerts,  

 
 
1. Bouw nieuw Gastenhuys 

1.1. Toelichting: 

 Op de buurtinformatievergadering van woensdag 27/09 werd het ontwerp van 
het nieuw Gastenhuys voorgesteld 

 In de kelder is er parkeergelegenheid voor 44 wagens 

 Op het gelijkvloers komt tegen de straat het nierdialysecentrum (eigen ingang 
en aanrijzone), de zorg en farmawinkel en een aantal welzijnsdiensten 

 Op de eerste, tweede en derde verdieping komen 35 assistentiewoningen elk 
met een buitenterras en 1 of twee slaapkamers en twee toiletten (badkamer en 
bezoekers) 

 Er is veel aandacht voor lichtinval, groen (groendaken, uitzicht op tuinen en 
bomen) en ontmoeting (gangramen, zithoek,…) 

 Er zal worden gebouwd met Kempense baksteen en grijze arduin verwijzend 
naar het huidige gebouw. 

1.2. Bespreking: 

 De stuurgroep van de provinciale ouderenraad adviseert alle lokale 
ouderenraden me te waken over de betaalbaarheid van de assistentiewoningen. 
In het puntensysteem is de kostprijs bepalen geweest. 
Bewoners van de assistentiewoningen kunnen OCMW-steun krijgen indien ze 
aan de voorwaarden voldoen 

 Welke nierpatiënten naar Hoogstraten zullen verwezen worden wordt door Het 
AZ Sint Jozef bepaald. 

 In de communicatie ook verwijzen naar achterkleinkinderen. Het betreft meestal 
vier generaties 
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 Er is nog niet bepaald of de woningen zullen worden verhuurd of via obligatie 
worden aangeboden 

 Na voorlegging van een stedenbouwkundig attest kan overgegaan worden tot 
de gunning en zouden de werken kunnen starten in het voorjaar. 

1.3. Besluit: 

 De ouderenraad staat positief tegenover het voorgesteld project 
1.4. Opvolging: 

 De panelen zullen tentoongesteld worden in het lokaal dienstencentrum 

 Het filmpje is te bekijken op: https://www.hoogstraten.be/nieuws/hoe-zal-t-
gastenhuys-er-straks-uitzien 

 Het OCMW zal de ouderenraad over de verdere stappen informeren 
2. Mantelzorgcoach 

2.1. Toelichting: 

 Zie bijlage 1 - presentatie 

 Zie bijlage 2 – folder met vragenlijst 

 De gemeente en het OCMW organiseren jaarlijks de Dag van de mantelzorg; Dit 
jaar op 11 oktober in Meerle. Daarnaast zijn er verschillende andere activiteiten 
(familiegroep dementie, contactkoor, contactgroep rouwverwerking) en diensten 
(aangepast vervoer, dagopvang, nachtzorg, thuiszorgdiensten,…) ter 
ondersteuning van mantelzorgers en zorgbehoevenden. 

 Er is een aanbod naar individuen en naar groepen 
2.2. Bespreking: 

 Aantal mantelzorgers dat een gemeentelijke mantelzorgpremie trekt: 2016-411 
en voor 2017 voorlopig 405. Daarnaast ontvangen een aantal ouders een 
toelage voor de zorg aan hun kinderen jonger dan 25 jaar. 

 Kan de mantelzorgcoach op bezoek gaan bij zorgbehoevenden en 
mantelzorgers die gesignaleerd zijn door familie, buren of vrienden? 
Ofwel richten we ons tot een groep (bijvoorbeeld alle mantelzorgers die een 
premie trekken), ofwel gaan we uit van een hulpvraag omwille van de wet op de 
bescherming van de privacy en de patiëntenrechten. De huisarts of de 
thuisverpleegkundige kunnen soms wel overtuigen om bijkomende hulp te 
aanvaarden. Bij (ouderen)misbehandeling kan ook slachtofferhulp of de politie 
worden ingeschakeld. 

 Ruim bespreekbaar maken van eigen draagkracht/draaglast en vroegtijdige 
zorgplanning kan meer mensen overtuigen een hulpvraag te stellen als daar 
‘objectief’ nood aan is. 

 Hulpverlening en mantelzorg moet gebeuren met respect voor waarden en 
normen van een ieder 

 Voor de gemeentelijke mantelzorgpremie moet de mantelzorger 18 jaar zijn en  
de zorgbehoevende 25 jaar  

2.3. Besluit: 

 De ouderenraad waardeert de ondersteuning van de mantelzorgers door een 
coach 

2.4. Opvolging: 

 De mantelzorgcoach zal op vraag van verenigingen toelichting geven op 
vergaderingen van ouderenverenigingen 

 De leden van de ouderenraad zullen mantelzorgers uit hun omgeving 
informeren 

3. Huisbezoeker wonen 
3.1. Toelichting: 

 Carolien Ruts stelt zich voor. Gezinnen met een hoge energiefactuur of een 
matige tot lage woonkwaliteit kunnen terecht bij de huisbezoeker wonen. De 
huisbezoeker gaat ook actief aan de slag in wijken met veel renovatiepotentieel. 
Zo bereikt ze een mooie mix van gezinnen in verschillende woonsituaties. Niet 
alleen eigenaars, maar ook huurders kunnen bij de huisbezoeker terecht. 

 Zie bijlage 3 
3.2. Bespreking: 

 Zie bijlage 4 

https://www.hoogstraten.be/nieuws/hoe-zal-t-gastenhuys-er-straks-uitzien
https://www.hoogstraten.be/nieuws/hoe-zal-t-gastenhuys-er-straks-uitzien
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 De grote meerderheid hecht heel veel belang tot enorm veel belang aan hun 
energiefactuur. Dit is een maandelijkse weerkerende kost. Niemand hecht hier 
geen belang aan.  

 Hetzelfde aantal personen 77% wil een investering doen om een lager 
energiefactuur te bekomen.  

 Wat betreft de manier van aankopen als het gaat om huishoudartikelen kiest 
77% omwille van service en gemak voor een lokale handelaar (8% heeft oog 
voor de beste prijs. 

 30% hebben een oud toestel in huis, 15% niet en de rest (55%) heeft geen idee 
of een huishoudtoestel ouder is. Hiervoor is een meting een goede oplossing. 

 De algemene reacties van de denkoefening zijn positief naar een 
groepsaankoop toe. Wel wordt opgemerkt dat het een zware procedure is voor 
een wellicht kleine groep mensen. Als de cijfers van Mechelen (213 aankopen 
op 2000 inschrijvingen) worden doorgetrokken betreft het voor Hoogstraten een 
50-tal aankopen 

 Bemerking is het aanduiden van de handelaren en groot oog voor service 
(levering, onderhoud,…) en het lokaal aspect.  

 Sommigen stellen zich de vraag of de overheid initiatief moet nemen mbt 
aankopen van toestellen 

 Hoe misbruiken van kortingsbonnen uitsluiten? 

 Niet alle huurders van sociale woningen hebben een beperkt inkomen 

 Ouderen doen een toestel pas weg als het stuk is. 
3.3. Besluit: 

 De ouderenraad is ervan overtuigd dat het aanpakken van energievreters nuttig 
en wenselijk is en dat ouderen hier financieel voordeel bij zouden kunnen doen. 

 Het werken met lokale handelaars geniet de voorkeur 
3.4. Opvolging: 

 De medewerker woonkwaliteit neemt de overwegingen mee in de verdere 
denkoefening 

4. Goedkeuring en opvolging verslag van algemene vergadering van 30 juni 
4.1. Vermist fiche 

 In het voorjaar zal een deeltijds referentiepersoon dementie worden 
aangeworven die alle initiatieven naar dementerenden zal coördineren 

 De burgemeester bekijkt of er voor die tijd al overleg kan zijn met de politie 
4.2. Vertegenwoordiging verenigingen 

 Het dagelijks bestuur bezocht Okra Wortel om toelichting te geven bij de 
werking van de ouderenraad en te vragen naar een bjikomende 
vertegenwoordiger 

 De dienst ouderen vraagt Okra Meerle en Meersel-Dreef of het bestuur ook daar 
mag langskomen 

4.3. Verlichting zebrapaden 

 Het advies van de ouderen wordt gebundeld met die van de andere raden 

 AWV zou nu toch balgverlichting terug in overweging nemen 
4.4. Centrumkrant 

 De bedenkingen worden besproken met de dienst communicatie 
4.5. Gemeenschapscentrum 

 Marc zal een vergadering bijwonen en dan oordelen 
4.6. Veilige buurten 

 Klachten kunnen gemeld aan de wijkagenten 

 De nieuwe wijkagent voor de zorgzone zal zich voorstellen aan de 
zorgverstrekkers en later aan de bewonersraden 

 Recent zijn er een aantal incidenten geweest op de site 
5. Varia: 

5.1. 26 en 27 september – 11 uur – Start Dienstencentrum Meerle 
5.2. 2 november – 14 uur - Psychologie van het ouder worden 
5.3. Wombat:  

 Het WZC gebruikte de wombats voor een aantal uitstappen, tot grote 
tevredenheid van de bewoners. 
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 De wombats zouden worden opgenomen in het aanbod van het aangepast 
vervoer. 

 Het WZC maakt een handleiding voor het gebruik. 

 Gerard en Marc willen een wandelroute testen in Wortel, Jef en Treza in Meerle. 
De dienst ouderen doet navraag wie dit wil doen in Meerle. De dienst ouderen 
bezorgt een wandelroute na overleg met de dienst toerisme en ANB. 

5.4. Lichtpunt: de dienst ouderen belt de verschillende ouderenverenigingen voor hulp bij 
Lichtpunt 


