
SENIORENRAAD 
8 april 2022 om 9u in de raadzaal (stadhuis), Grote Markt 1, 8970 Poperinge 

Aanwezigheden 

Stadsbestuur 

− Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever 

− Kris Notebaert, schepen voor senioren 

− Bryan Vanderhaeghe, schepen voor seniorenzorg 

LDC De Bres/ De BuurtBres 

− Sophie Van Holzaet, centrumleider LCD De Bres 

− Valerie Pattyn, centrumleider De Buurtbres 

− Louise Bequoye, medewerker De Buurtbres 

− Verontschuldigd: Charlotte Devrekere, diensthoofd LDC’s en buurthulpinitiatieven 

WZC Huize Proventier 

− Kaatje Gelein, zorgcoach 

− Verontschuldigd:  Leen Vandevyver, diensthoofd seniorenzorg 

WZC OLV Gasthuis 

− Verontschuldigd: Stijn Rooze, medewerker sociale dienst 

Afdelingen 

− NEOS     Rita Lelieur 

− OKRA Poperinge:   Jeannine Alderweireldt en Nelly Vitse 

− S-Plus Poperinge  Rita Sinave en Walter Debeir 

− Vl@s Poperinge  Monique Masschelein en Eddie Vintevogel 

− OKRA Abele   Julia Ostyn  

− OKRA Krombeke  Jeanne Vandenbruwane en Paula Lamaire 

− OKRA Proven   Hilda Depeser en Frans Deblock 

− OKRA Reningelst  Rosa Leeuwerck 

− OKRA Watou   Michel Russe  

− OKRA Roesbrugge/Haringe Eddy Meeuw en Geert Huyghe 

− Popfina    - 

− VIEF    Geert Desmadryl 

− Onafhankelijken  Johan Scherpereel, Bastiaan Devos, Rika Dekock, Daniël  

Moeyaert 
 

 



 

 

Verslag 

 

1. Reflectie op de voorbije periode en nagedachtenis 

 

Vandaag is een héél bijzondere dag: voor het eerst sinds de start van de lock-down zijn wij weer 

fysisch samen. Het was een lange periode, maar wij hopen dat de acties vanuit het Dagelijks Bestuur  

toch onze samenhorigheid heeft ondersteund. 

Wij hebben geprobeerd om iedereen te betrekken bij elke vraag naar ADVIES vanuit de stad en er 

waren er veel; wij durven hopen dat je ook jullie achterban informeerde. Wij hebben de ontvangen 

reacties  meegenomen in onze adviezen. 

wij lanceerden zowel in 2020 en 2021 een wandel- en fietszoektocht over een lange periode en 

verbonden daar ook tweemaal zes prijzen aan vast. 

Wij danken iedereen die zich inzette voor vrijwilligerswerk (telefoon – bezorging van 

verjaardagkaartjes - …) 

Wij beleefden een gezellig seniorenfeest in oktober 2021. 

 

Wij vragen echter ALERT EN VOORZICHTIG te zijn en te blijven: Corona is niet voorbij! 

Wij leven mee met allen die ernstig ziek werden of zieke of overleden familieleden, vrienden, leden 

van de vereniging kenden. 

We betreuren in het bijzonder het overlijden van een aantal mensen tijdens de voorbije periode: 

- Gerard Rouseré,  echtgenoot van Julia Ostyn, lid seniorenraad OKRA Abele 

- André Orbie, plaatsvervangend lid seniorenraad van PopFina 

- Marie verhaeghe, echtgenote van André Orbie 

- Marie Dequidt, echtgenote van Alain Vandendriessche, lid seniorenraad OKRA Watou 

- Gery Merlevede, echtgenoot van Lena Mille, lid seniorenraad NEOS. 

 

 

2. Voorstelling Woonzorgdiensten 

Stellen zich voor : 

- Valerie Pattyn, centrumleider De BuurtBres 

- Sophie Van Holzaet, centrumleider LDC De Bres 

- Louise Bequoye, centrummedewerker De BuurtBres 

- Kaatje Gelein – Vermeulen, zorgcoach Seniorenzorg 

Valerie Pattyn geeft toelichting rond de werking van de woonzorgdiensten aan de hand van een 

PPT. Deze PPT is terug te vinden op de website van de seniorenraad. 

De voorzitter benadrukt dat de seniorenraad en de seniorenverenigingen de boodschap, de 

dienstverlening mee moeten helpen uitdragen om de bekendheid te vergroten. Dergelijke 

faciliteiten, dienstverlening en aanbod is nog onvoldoende gekend. 

 



3. Stand van zaken rond lokaal klimaatplan 2030 

Jeroen Vandermarliere, duurzaamheidsambtenaar, geeft een stand van zaken rond de opmaak en 

het adviestraject rond het lokaal klimaatplan 2030 aan de hand van een PPT. Deze PPT is terug te 

vinden op de website van de seniorenraad. 

 

De voorzitter geeft aan dat concrete acties goed gecommuniceerd moeten worden. Het zal een 

gezamenlijke inspanning (beleid/inwoners/bedrijven/…) worden om de geplande doelstellingen 

tegen 2030 te halen. 

 

De adviesraden kunnen tegen 1 mei nog een finaal advies rond het opgemaakte lokaal klimaatplan 

2030 bezorgen aan de omgevingsdienst. 

 

 

4. Stand van zaken rond herinrichting van de stationsomgeving 

Kenny Geuens, mobiliteitsambtenaar, geeft een stand van zaken rond de opmaak en het 

adviestraject rond de herinrichting van de stationsomgeving aan de hand van een PPT. Deze PPT 

is terug te vinden op de website van de seniorenraad. 

 

Na de toelichting komen volgende vragen aan bod: 

 

Hoever staat het met de regeling openbaar vervoer/basisbereikbaarheid? 

Openbaar vervoersplan 2019 is opgemaakt maar sedertdien is het stil. Dit is ondertussen 

goedgekeurd door de gemeenteraad. Het tijdsverlies zou te wijten zijn aan juridische problemen 

bij de aanstelling van het coördinatieorgaan (de Mobiliteitscentrale). Verder is er op vandaag 

weinig concreet en is het wachten.  

Er wordt tijdens de vergadering verwezen naar de efficiëntiestudie die werd gemaakt door De Lijn 

over vervoer in het algemeen. Poperinge is en blijft een uithoek, dus we moeten ons geen illusies 

maken: we zullen bij de minstbedeelden behoren qua betaalbaar mobiliteitsaanbod en -

mogelijkheden.   

 

 

Komt er een tweede automaat? Worden de perrons voor het instappen in de wagons verhoogd?  

De verhoging van de perrons zit niet in dit plan vervat en is een bevoegdheid van de NMBS. Dit 

wordt, volgens NMBS, voorzien  op het budget en zal in de komende jaren worden uitgevoerd. Het  

stadsbestuur is al geruime tijd vragende partij. Ook het voorzien van automaten is een 

bevoegdheid van de NMBS. 

 

Parkeercapaciteit wordt behouden? 

De parkeercapaciteit werd ongeveer behouden. We verliezen ongeveer een 5-tal parkeerplaatsen 

in het totaal. 

 

Aandacht gevraagd voor TOEGANKELIJKHEID: 

Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid: hellende vlakken, 

verhoogde instap bussen, toegankelijkheid van toiletten,… 

 



 

 

5. Verstrekte adviezen 

Tijdens de voorbije periode werd door de seniorenraad diverse adviezen verstrekt: 

- Vroonhofsite 

- Herinrichting stationsomgeving 

- Klimaatplan 2030 

- Inrichting De Kring 

- Aanpassing Maeke Blyde zaal 

- Toekennen toelage 

- Uit-krant 

 

Voor meer informatie over de verstrekte adviezen kan men terecht op de website van de 

seniorenraad. 

 

6. Evaluatie seniorennamiddag van 29 maart 2022 

 

We kunnen terugblikken op een goede editie. De deelnemers waren over het algemeen zeer 

positief over de artiest Bert Ostyn, die ondanks de draadjes in zijn keel na zijn operatie, de pannen 

van het dak zong en de buikspieren van de deelnemers heeft getart. Enkel waren er jammer 

genoeg weinig deelnemers. Voorgaande jaren was deze activiteit steeds in een week uitverkocht. 

Veel kaarten werden steeds verkocht via de Nieuwjaarsreceptie, wat dit jaar niet mogelijk was. 

Ook zal de schrik voor COVID-19 en de stijgende besmettingen meespelen.  

 

Uit de analyse van de verkoop zien we dat er onvoldoende doorstroming is van de bezorgde 

informatie via de verenigingen naar hun achterban. Via deze weg vragen we aan de 

vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen in de seniorenraad om alle informatie, die we 

doorsturen naar hen, door te spelen naar hun leden. 

 

Speciale dank gaat uit naar Maria Knockaert en Jacqueline Vandaele voor hun vrijwillige hulp 

tijdens het evenement. 

 

7. Data SR 2022 

Vrijdag 3 juni-   Raadzaal stadhuis 

Vrijdag 19 augustus -   Raadzaal stadhuis  

Vrijdag 4 november-   Raadzaal stadhuis 

 

 

8. Varia 

Reglement zalen 

Nieuwe tarieven voor het huren van een zaal wordt toegelicht in de algemene vergadering van de 

cultuurraad op 09 mei. Uitnodiging volgt. 

 



Seniorgames 2022 

De seniorgames vinden plaats op donderdag 9 juni.  

 

A. Seniorgames 

- Inschrijvingen vanaf 9.15 uur in de bowling met een gratis welkomkoffie 

- Start seniorgames om 10 uur  

- Keuze VM uit: 

➔ Bowling  

➔ Zwemmen + wellness 

➔ Wandelen 

➔ Fietsen  (Er wordt gewerkt met 2 afstanden, zo is er voor ieder elk wat wils en wordt 

voorkomen dat de groep te groot wordt) 

➔ Volksspelen 

- 12.15 – 13.45 uur: lunchpakket met 3 belegde broodjes (SPAR De Rynck) en tas soep 

(Keuken PROVENTIER) in de bowling 

- 13.45 – 16.00 uur keuze uit: 

➔ Bowling  

➔ Zwemmen + wellness (met optie Aquagym) 

➔ Duodans (door Dansschool Dursin) 

➔ Wandelvoetbal 

➔ Boerengolf 

➔ Curling met optie fitheidstest KINEZI 

- Testbank met significante proeven waarmee de mensen direct een score 

krijgen mét concrete tips en tools. 

- De proeven zijn gericht op alle facetten die belangrijk zijn om de levenskwaliteit 

en zelfredzaamheid zo optimaal als mogelijk te houden: coördinatie, kracht, 

evenwicht, bewegingskwaliteit, gangmotoriek… 

- 5-tal korte vragen rond  voedingsgedrag, leef- en slaapgewoontes, 

activatiegraad… 

- Elk persoon krijgt nadien een brochure mee met adviezen, op maat 

geselecteerd op basis van hun testresultaten. 

- Concreet: 15min/persoon -> 8 personen in 2u te testen, - 4 trainers zullen in 2u 

een 32 personen kunnen testen. 

- Vanaf 16 uur: 1 consumptie inbegrepen tijdens een gezellig samenzijn. Achteraf is er 

mogelijkheid om aan te schuiven voor de barbecue (Beenhouwerij SOHIER). 

- Deelnameprijs:  

➔ 15 euro (welkomkoffie, 3 belegde broodjes met soep en consumptie) 

➔ Of 25 euro (welkomkoffie, 3 belegde broodjes met soep en consumptie en aansluitend 

barbecue met 2 stukken vlees, aardappeltjes en verse groentjes) 

 

Bij de inschrijving worden de keuzes reeds doorgegeven. Dit zorgt voor heel wat tijdswinst bij 

de ontvangst de dag zelf en zorgt ervoor dat het onthaal vlot verloopt, zonder grote wachtrijen. 

  



Seniorenfeest 2022 

Kris Capoen, samen met 4 muzikanten werd tot 3 maal toe voorzien om te komen optreden tijdens 

de hoppefeesten. Gezien de hoppefeesten opnieuw niet doorgaan, werd geopteerd hen te vragen 

voor het seniorenfeest in het najaar 2022. 

 

Save the date: 10 november 2022 in vernieuwde Maeke Blyde-zaal. 

 

 

Organisatie leren werken met online meetings 

De voorzitter peilt naar de interesse voor het volgen van een cursus voor online meetings. 

Er is bij de meerderheid van de seniorenverenigingen interesse hiervoor. Er wordt samen met het 

LDC De Bres gekeken wat er op korte termijn mogelijk is. Wordt vervolgd…  

 

 

 

 

 

Volgende vergaderingen 
Vrijdag 3 juni 2022  

Vrijdag 19 augustus 2022 

Vrijdag 4 november 2022 

 

 

Telkens om 9.00 u  

 In de Raadzaal (stadhuis)  

Grote Markt 1 - Poperinge 


