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 Verslag Seniorenadviesraad Schoten  

Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

6 augustus 2021 
 
De vergadering ging door op vrijdag 6 augustus 2021 in LDC Cogelshof en duurde van 10u00 - 
11u50. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheidslijst: 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
SAR-leden 

Naam  aanwezig - verontschuldigd - 
ongekend 

SAR voorzitter De Belder Maria aanwezig 

SAR ondervoorzitter Ketels Maria (Mia) aanwezig 

SAR penningmeester Michel François aanwezig 

SAR secretaris Kerkhofs Laura aanwezig 

SAR-raadslid Peeters Constant aanwezig 

Schepen voor Seniorenbeleid Hendrickx Iefke verontschuldigd 

Raad voor Personen met een Handicap Goossens Olaf aanwezig 

Dienstencentrum 't Dorp Willebrords Ilse verontschuldigd 

Dienstencentrum Cogelshof Seldeslachts Stephanie verontschuldigd 

Ontspanningslokaal Fortbaan Van den Broeck Margriet ongekend 

Ontspanningslokaal Lariksdreef Van Veldhoven Philip aanwezig 

Ontspanningslokaal Schijnparklaan Gysels Machteld  aanwezig 

W.Z.C. Hof van Schoten Deno Kizzy ongekend 

W.Z.C. Vordenstein Janssens Rosita ongekend 

Badminton Ladies De Groote Thea ongekend 

Kalligrafie voor senioren Driessens Andrè aanwezig 

PC-club Centrum Van Linden Daniël aanwezig 

K.V.G. Katholieke Vereniging Gehandicapten Verdijck Willy ongekend 

Recrea +3 Nuyts Louis aanwezig 

Schoten toegankelijk Van Hulle Martin aanwezig 

Schoten computer lessen senioren Schippers Roger ongekend 

Seniorenvereniging Opstanding Van den Bogaert Monique aanwezig 

t Stokpaardje Mafrans Els aanwezig 

Vereniging voor personen met een handicap V.F.G. Verloy Marc aanwezig 

Vlaamse actieve senioren De Meyer Agnes ongekend 

Wijkvereniging De Zwaan Janssens Ingrid verontschuldigd 

Onafhankelijk Embrechts Guy verontschuldigd 

Onafhankelijk Kennis Mieke ongekend 

Onafhankelijk Wu Bernadette aanwezig 

Onafhankelijk Van Peteghem Jossy ongekend 

Onafhankelijk Pieters Liz ongekend 

Okra Bloemendaal-Elshout Loeckx Leona aanwezig 

Okra Heilig Hart Deuzeld Meutermans Rudolf ongekend 

Okra Schoten Donk Vandebroeck Maria aanwezig 

Okra Sint-Cordula Sysmans Agnes aanwezig 

Okra Sint-Filippus De Muyt Robert & Van Assche Herman aanwezig 

Okra Gewest Schoten Vandenbussche Lieve aanwezig 

CD&V De Kesel Lode verontschuldigd  

Groen De Decker Emile ongekend 

N-VA Wynants Lieve aanwezig 

Open Vld Elewaut Marina aanwezig 

SP.a Van Immerseel Rudi verontschuldigd  

Vlaams Belang Schenck Yvonne verontschuldigd  

Agendapunten: 
1. Welkomstwoord voorzitter 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 18/06/2021 
3. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep communicatie 
b. Werkgroep eenzaamheid 
c. Werkgroep activiteiten 
d. Werkgroep toegankelijkheid (RPH) 

4. Varia  
5. Slotwoord voorzitter 
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1. Welkomstwoord voorzitter 
Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering. Het bestuur is 
zeer tevreden elkaar te kunnen terugzien. De voorzitter benadrukt om voorzichtig te blijven. 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 18/06/2021 
Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  
Er waren geen bedenkingen of onduidelijkheden. 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

3.1 Terugkoppeling werkgroep communicatie 

Seniorenkrant editie 2 

• Terugkoppeling inhoud 
Hierbij een korte inhoudstafel van seniorenkrant editie 2. 
✓ Voorwoord (voorzitter SAR + bevoegd schepen) 
✓ Wie is wie? (klein bestuur en dienstencentra) 
✓ COVID-19: actueel 
✓ Werkgroep eenzaamheid 
✓ Waar zit het gaatje? (seniorenbeleid) 
✓ Onze ontspanningslokalen 
✓ Interview met Daniël Van Linden 
✓ Busje komt zo... (werkgroep toegankelijkheid) 
✓ Ludiek momentje 
✓ Centrum krijgt metamorfose 
✓ Ontdek de assistentiewoningen 
✓ Maatregelen bij ziekenhuisopname 
✓ Kopzorgen verdienen zorg (Vlaamse Ouderenraad) 

 

• Voorbereidingen bedeling 
De voorbereiding van de bedeling gaat door in LDC ’t Dorp op 11/08/2021. Vrijwilligers 
François Michel, Mia Ketels, Marc Verloy, Maria De Belder, Constant Peeters en 
Bernadette Wu zullen de voorbereidingen op zich nemen. 
 

• Bedeling seniorenkrant 
Op 12/08/2021 in LDC ‘t Dorp (poly 2) tussen 9u00-15u30 zijn de leden welkom voor 
het ophalen van de krantjes die zij zullen bedelen. Waarvoor alvast grote dank! 
 
15/08/2021 dienen de seniorenkranten in de brievenbussen van alle Schotense 75+’ers 
te zijn gedeponeerd. 
 
Extra exemplaren zullen ter beschikking gesteld worden in de LDC’s, wijklokalen en 
bibliotheek. 
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Indien u graag enkele exemplaren gewenst had voor uw organisatie/vereniging, mag 
u hiervoor steeds contact opnemen met de secretaris of penningmeester. 

 

Vrijwilligerscontracten  

Na de vergadering werden vrijwilligerscontracten uitgedeeld voor zij die geen SAR-lid zijn en 
mee de krant wensen te bedelen. De ondertekende exemplaren dienen ten laatste 
09/08/2021 overhandigd te zijn aan de secretaris. 
 
SAR-leden zijn automatisch verzekerd. 
 

3.2 Terugkoppeling werkgroep eenzaamheid  
• Nieuwe belronde 

Mia Ketels vertelt in september te starten met een volledig nieuwe belronde naar de 
Schotense 75+’ers.  
 
Bij deze belronde zal de focus niet langer liggen op het coronavirus. Dit was voordien wel 
zo. Er zal gepeild worden naar het algemene welbevinden van de 75+’ers. De vragenlijst 
werd alvast uitgebreid. 
 

• Gezocht: vrijwilligers  
De werkgroep zoekt nog enkele enthousiaste vrijwilligers om te telefoneren 
in september. Geïnteresseerden mogen zich melden bij ondervoorzitter via 
0496/90.32.30. Alvast bedankt! 
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3.3 Terugkoppeling werkgroep activiteiten 

• Seniorenbeurs voorjaar 2022 
Constant Peeters licht toe dat hij momenteel de seniorenbeurs voor juni 2022 aan het 
voorbereiden is met de werkgroep. De datum werd alvast geprikt. 
 
De seniorenbeurs zal doorgaan op zaterdag 18 juni 2022 in cc De Kaekelaar. 
 
Momenteel werkt de werkgroep een overzicht uit van welke partners uitgenodigd 
zullen worden en de daar bijhorende briefwisseling. 
 

• Seniorenmaand  
De werkgroep activiteiten komt 13/08/2021 samen in wijklokaal Fortbaan met de 
vrijwilligers van de wijklokalen. De bedoeling is om samen een programma voor de 
seniorenmaand (november) uit te werken, verdeeld over de dienstencentra en 
wijklokalen.  
 

• Verjaardagen  
Ilse Willebrords werkt samen met de werkgroep een idee uit rond de jarige senioren. 
De focus ligt momenteel op de uitwerking van de seniorenbeurs en -maand. Over de 
verjaardagen wordt op een later tijdstip meer informatie bezorgd. 
 

3.4 Terugkoppeling werkgroep Toegankelijkheid (RPH) 
• Toegankelijke bushaltes  

De gemeente tekent in op een coachingproject (met subsidie) om bushaltes in de 
gemeente aan te passen voor personen met een beperking. Er was al een eerste 
vergadering waar twee personen van de werkgroep toegankelijkheid aan deelnamen. In 
de volgende seniorenkrant komt hierover een artikeltje. 
 

• Charter toegankelijkheid 
Op de gemeenteraad van september staat de ondertekening van het ‘Charter 
toegankelijkheid’ (Vlaamse Overheid) op de agenda. Zo verbindt de gemeente zich ertoe 
om alle bouw- en wegenisprojecten te toetsen op toegankelijkheid. 
 

• Zuster Albertapad 
De RPH ondersteunt het advies van de SAR om de overgangen van het Albertapad te 
verbeteren. Op 23/05/2021 werd het gemeentebestuur herinnerd aan eerdere adviezen. 
Wordt vervolgd. 
 

• Parkeerplaatsen gehandicapten 
In 2020 vroegen slechts 20 inwoners een G-parkeerplaats aan. De meeste aanvragen 
worden goedgekeurd, maar er blijft soms discussie als de aanvrager een garage heeft. Er 
werd nu afgesproken dat de verkeersconsulente bij twijfel een bijkomend advies kan 
vragen van de werkgroep toegankelijkheid. 
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• Parkeerplaatsen Cogelshof  
Er waren al langer 2 bijkomende G-plaatsen goedgekeurd aan Cogelshof. Uiteindelijk 
werd 1 plaats aangelegd, te klein. Dit wordt aangepast tot 2 plaatsen met correcte 
minimumafmeting. Wordt vervolgd.  
 

• Stickeren  
De werkgroep toegankelijkheid ging op 16/07/2021 op pad in het centrum. De nieuwe 
apotheek in de Paalstraat en het Rozenkransheem kregen een sticker toegankelijkheid. 
Verder werd of wordt voor 14 situaties een vraag of advies geformuleerd. Het gaat vooral 
over moeilijke doorgangen en hindernissen op straat of drempels bij handelszaken.  
 

• Opvolging oud advies dienstencentrum ‘t Dorp  
Bij de ingang ontbreekt nog steeds een trapleuning. Er werd aan herinnerd, maar er is 
voorlopig nog geen antwoord. Wordt vervolgd. 
 

• Rolstoelwandelingen  
De wandelmap 2016 wordt herwerkt tegen volgend voorjaar. Ondertussen worden de 
bestaande trajecten gecontroleerd op veranderingen en verdwenen pijlen. 

4. Varia  
• Nieuwe secretaris RPH  

Laura Kerkhofs (senioren- en gezondheidsconsulent) wordt alsook de secretaris van de 
Raad voor Personen met een Handicap. 

 

• Fotozoektocht Vordenstein: samenwerking RPH en SAR 
De fotozoektocht in park Vordenstein bleek een groot succes. De secretaris ontving 
ongeveer 100 inzendingen. Ondertussen werden 30 winnaars getrokken door een 
onschuldige hand. Zij ontvangen elk een cadeaubon (Oranjerie De Vlinder of 
Middenstand) en worden hiervoor gecontacteerd door de gemeente. De winnaars 
worden alsook bekend gemaakt in de seniorenkrant. Wij danken hierbij graag alle 
partners die deze van deze zoektocht een succes wisten te maken. 
 

• Heropening wijklokalen (Philip, Machteld en Margriet) 
Machteld en Philip vertellen ongeveer de helft van hun bezoekers op heden te 
ontvangen. Onder de senioren blijkt nog heel wat voorzichtigheid. Niet iedereen zet de 
stap om naar de wijklokalen te komen. 
 

• Ondersteuning bij aanvraag vaccinatie-certificaat (Louis Nuyts – Recrea +3) 
Vanaf 1 juli 2021 gaat reizen binnen de Europese Unie vlotter dankzij het persoonlijke 
COVID-certificaat. Reis je voor 1 juli, dan blijven de oude regels (je kan enkel reizen met 
een negatieve PCR-test) nog van kracht. 
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Download het certificaat met een QR-code via de mobiele CovidSafeBE-app of op de 
website MijnGezondheid. 
 
Er zijn 3 types certificaten: 
1. Een vaccinatiecertificaat, dat aangeeft wanneer je gevaccineerd werd. Dit certificaat 

is 1 jaar geldig vanaf de vaccinatiedatum. 
2. Een testcertificaat (hieronder meer info), als bewijs van een COVID-19-test met een 

negatief resultaat. Dit certificaat is 72 uur geldig, te tellen vanaf de afname van de 
test. 

3. Een herstelcertificaat, voor mensen die minstens 11 dagen hersteld zijn na een 
positieve COVID-19-test. Dit certificaat is 180 dagen geldig, te tellen vanaf de afname 
van de test. 

Hulp nodig? 
➢ Personen die minder digitaal zijn of problemen ondervinden bij het aanvragen van 

het certificaat kunnen zich laten helpen door familieleden, vrienden... Je hoeft het 
certificaat niet aan te vragen op een eigen toestel. 
  

➢ Ontvang je vaccinatiecertificaat per post. Hou dan wel rekening met een wachttijd 
tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk via 
078 78 78 50 (9.00 tot 19.00 u op weekdagen). Meer info 
op www.vlaanderen.be/covid-certificaat. 
  

Vanaf maandag 21 juni 2021 kan je een afspraak maken op het gemeentehuis (elke 
weekdag tussen 9.00 en 11.00 u). 
→ Leg een afspraak vast via 03 680 09 00. 
→ Neem je identiteitskaart (eID) en je pincode mee. 
→ Een medewerker drukt voor jou het COVID-certificaat af. 

 

• Volgende algemene vergadering 
De volgende algemene vergadering gaat door op vrijdag 17 september 2021 10u00-
12u00. Het bestuur hoopt deze vergadering fysiek te kunnen organiseren. Hierover wordt 
later nog gecommuniceerd. 

5. Slotwoord voorzitter 
Maria De Belder bedankt alle leden voor hun aandacht en inzet bij de afgelopen digitale 
vergaderingen. Het bestuur hoopt de volgende vergadering alsook fysiek te kunnen laten 
doorgaan. 
 

 

https://covidsafe.be/
https://www.mijngezondheid.be/
https://www.mijngezondheid.be/
https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat

