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1. Goedkeuring verslag 6 december 2019
- Verslag werd goedgekeurd
2. Briefwisseling
- Het boekje ‘Actueel’ is toegekomen. Heleen hoort na of de andere abonnees
dit ook gekregen hebben.
- Ook het boek ‘Toegankelijke vakanties’ is toegekomen. Het inkijk exemplaar
ligt in cafetaria De Wijzer.
- Heleen geeft meer uitleg over de nota ‘Participatieraad’. Als er meer nieuws
over is koppelt zij dit zeker terug.
3. Voorstelling SAR + terugkoppeling werkgroepen
- Iedereen stelt zichzelf kort voor.
- Terugkoppeling werkgroepen
o Actief ouder worden
▪ Tijdscapsule wordt afgelast wegens de personeelsbezetting. Het
secretariaat kan niet voldoende ondersteunen.
▪ Volgend jaar gaat het wel door, maar dubbel zo groot.
▪ Wie zich geroepen voelt om lid te worden, deze werkgroep gaat
telkens door de laatste maandag van de maand in De Wijzer.
o Vrije tijd
▪ Op maandag 16 maart organiseren we een Denkdag in Alden
Biesen. Er wordt nagedacht over activiteiten van 2020-2021.
Uitnodiging volgt nog.
o Wonen
▪ De werkgroep is op bezoek geweest in de Kristallijn. Ze werden
er warm onthaald.
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o Communicatie
▪ Ook hier wordt er een warme oproep gedaan voor meer
vrijwilligers.
▪ Momenteel is de werkgroep bezig om een welkomstpakket
samen te stellen voor nieuwe inwoners van Bilzen (vanaf 55+).
o Mobiliteit en veiligheid
▪ Op dinsdag 11 februari 2020 gaan we onze laatste lus fietsen
▪ Dit zijn volgende knooppunten: 85 – 67 – 66 – 65- 66 – 90 –
Amelsdorp – Rosmeer – Bilzen
▪ Op onze volgende bijeenkomst (17 februari 2020 om 10.30 uur)
maken we een volledig dossier op en geven dit door aan de
Seniorenadviesraad
▪ Indien wij van de SAR een goedkeuring krijgen, leggen we dit
voor aan de verantwoordelijke van het Fietsroutenetwerk.
▪ De verantwoordelijke nodigen we dan uit op onze bijeenkomst
van maart. Heleen zal dit al doen.
▪ Dinsdag 11 februari wordt geannuleerd wegens het slechte
weer + de vele afzeggingen binnen de werkgroep mobiliteit.
▪ Marleen Simons heeft sinds kort een nieuw takenpakket en is
verantwoordelijk voor de toegankelijkheid in het algemeen.
▪ Ook zij heeft een adviesraad (STAR) waar ze graag nieuwe
projecten mee wilt uitwerken. Ze komt polsen of er eventueel
een samenwerking met ons kan zijn.
▪ De werkgroep reageert alvast enthousiast en geeft al een aantal
pijnpunten mee: rooster rond de bomen dat omhoog komt door
de wortels dit aan het Heilig Graf, Dekenij en in de
Kloosterstraat.
▪ De werkgroep beslist dan ook om het dossier van vroeger
(wandeling doorheen het centrum) terug aan te halen en de
vergelijking te maken.
▪ Voor dat dit gaat gebeuren, wilt Marleen wel doorgeven waar
iedereen op moet letten en eventueel iemand uitnodigen van de
wegendienst om de projecten al kenbaar te maken die in de
planning staan.
▪ Ook is er van het beleid beslist dat er meer groen in de straat
moet, waardoor een aantal verhardingen weg zullen gaan (welke
dit precies zijn weten we niet).
▪ Het moet belangrijk zijn dat zowel Marleen als de werkgroep
Mobiliteit op de hoogte moet blijven (dit qua toegankelijkheid en
veiligheid). We moeten en mogen niet naast elkaar gaan werken!
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4. Terugkoppeling Warmste Week + Nieuwjaarsreceptie
Warmste Week: tal van leuke activiteiten, het ontbijt was zeer geslaagd en
snel uitverkocht.
Nieuwjaarsreceptie: aangename sfeer, goede hapjes, tof dat Chiro Bilzen de
bediening deed.
Opmerking: blijkbaar kwamen de jongens van Chiro Bilzen niet tot achter in de
zaal. Het team moet de volgende keer beter coördineren.
5. Belangrijke data
- Papier met data Raad van Bestuur en werkgroepen wordt uitgedeeld.
- Belangrijke data van de werking:
o 16 maart: Denkdag
o 27 april: voorverkoop kaarten Seniorenfeest
o 15 & 26 mei: Lentefeest
o 23 juni: vrijwilligersuitstap
6. Subsidies 2019
Vroeger werd het subsidiedocument 2 keer per jaar gestuurd. De vraag is of
het makkelijker is als de 2 documenten (voor jan-jun en sept-dec) niet in 1
keer opgestuurd kunnen worden. De aanwezigen bestuursleden van de
verenigingen gaan hier mee akkoord.
7. Stand van zaken Samenkracht
In april starten we met het project Samenkracht. Momenteel hebben we 3
kandidaten die willen instappen in het project. Heleen doet bij deze nog een
warme oproep. Moest je dus iemand kennen die mee kan deelnemen aan het
project, gelieve dit aan haar door te geven.
8.
-

Rondvraag
Lorry deelt artikels uit met betrekking tot wegcodes
Berto: deelt activiteiten mee van Okra Schoonbeek
Bart: op zaterdag 15/02/2020 organiseren ze samen met Erfgoed
Haspengouw een namiddag over Congo
Johan: wanneer we met de vrijwilligers naar de cinema gaan. Heleen neemt
dit zeker op!
Marleen: geeft als tip om eventueel de sociale huisvestingsmaatschappijen in
te lichten over het project Samenkracht.
Schepen Guido: geeft een korte toelichting over de voorbereidingen die
momenteel bezig zijn tussen de cultuurdienst en de Seniorenwerking. Ze
hebben een project gestart om samen naar de dorpen te gaan en iets te doen
rond eten. Meer informatie volgt snel.
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