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

Aanwezigheden 

Stadsbestuur 

− Bryan Vanderhaeghe, schepen van seniorenzorg 

− Klaas Verbeke, schepen van mobiliteit 

− Alexander Tydtgat, welzijnsconsulent, secretaris-verslaggever 

− Kenny Geuens, mobiliteitsambtenaar 

LDC De Bres/ De BuurtBres 

− Charlotte Devrekere, diensthoofd LDC’s en buurthulpinitiatieven 

− Valerie Pattyn, centrumleider De Buurtbres 

WZC Huize Proventier 

− Inge Buseyne, zorgcoach 

− Gregory White, medewerker opname, onthaal en sociale dienstverlening 

− Verontschuldigd:  Leen Vandevyver, diensthoofd seniorenzorg 

WZC OLV Gasthuis 

− Friede Landerwyn, diensthoofd bewonerszorg 

− Verontschuldigd: Stijn Rooze, medewerker sociale dienst 

FOCUSGROEP mensen met een beperking 

− Daniel Moeyaert, voorzitter 

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   Ronald Vandenberghe  

− OKRA Krombeke  Jeanne Vandenbruwane en Paula Lamaire 

− OKRA Proven   Hilda Depeser en Frans Deblock 

− OKRA Reningelst  Rosa Leeuwerck 

− OKRA Watou   Alain Vandendriessche  

− OKRA Roesbrugge/Haringe Geert Huyghe 

− Popfina    - 

− VIEF    Geert Desmadryl 

− Onafhankelijken  Johan Scherpereel, Bastiaan Devos, Rika Dekock, Henri  
Vandenberghe 



 

Verslag 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

De leden van de seniorenraad keuren het verslag goed. 

 

2. Proefproject taxicheques 

Kenny Geuens, mobiliteitsambtenaar, geeft een stand van zaken rond de taxicheques voor 

senioren aan de hand van een PPT. Deze PPT is terug te vinden op de website van de seniorenraad. 

 

De belangrijkste items uit het reglement worden overlopen. Voor het project is er in 2022 een 

budget voorzien van 2.500 Euro. 

 

Er wordt opgemerkt dat de informatie altijd vrij laat wordt doorgestuurd. De tijd om een advies te 

schrijven is altijd vrij kort. De vertegenwoordigers hebben geen tijd om dit te bevragen bij hun 

achterban. Het bestuur neemt deze opmerking mee, maar duidt er wel op dat het gaat om een 

proefproject, dat op een later tijdstip wordt geëvalueerd en waarbij de adviesraden ook hun 

steentje kunnen bijdragen. 

 

Daniël Moeyaert, voorzitter focusgroep vermeldt dat taxi’s en taxibedrijven niet uitgerust zijn voor 

mensen met een rolstoel. Het bestuur meldt dat de vervoersregio heeft bevestigd dat er op termijn 

vervoer op maat zal voorzien worden. Dit kadert dan in het verhaal van het nieuw openbaar 

vervoersplan. Een timing is niet gekend.  

 

 

3. Proefproject fietsstraten 

Kenny Geuens, mobiliteitsambtenaar, geeft een stand van zaken rond het proefproject fietsstraten 

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

 

De fietsstraten worden voorzien op de drukke eenrichtingsstraten zone 30:  Gasthuisstraat, 

Bruggestraat (tot Heilig-Hartstraat), Ieperstraat (tot Nieuwstraat), Vroonhof, B. Bertenplein (tot 

aan Hondstraat), Rekhof, Priesterstraat, Vlamingstraat, Garenstraat, Grote Markt, Veurnestraat 

(stuk tussen Grote Markt en Doornstraat), Komstraat (stuk tussen Bruggestraat en Heilig-

Hartstraat), Heilig-Hartstraat,  Paardenmarkt, Valkestraat, Sint-Janskruisstraat, en 

Goudenhoofdstraat 

 

Er wordt opgemerkt dat de fietsstraten pas zinvol zijn als iedereen zich aan de regels houdt en op 

voorwaarde dat iedere weggebruiker zich hoffelijk gedraagt. Geregelde controles en eventueel 

terechtwijzingen, zowel op auto’s, fietsers en voetgangers, door politie zullen noodzakelijk zijn. 

 

Alain Vandendriessche merkt op dat er naast aandacht voor fietsers in het centrum ook aandacht 

moet komen voor het onderhoud van de fietspaden tussen Poperinge en de deelgemeenten. De 

staat van het fietswegdek laat op sommige plaatsen te wensen over. Daarnaast zijn er ook nog de 

landbouwers die de fietspaden vuil maken. Nochtans zijn de landbouwers verplicht om het wegdek 



schoon te maken. Hiertoe zou er meer geverbaliseerd moeten worden. Straffeloosheid werkt 

vervuilde wegen in de hand. 

 

4. Voorstelling dienstverlening WZC OLV Gasthuis/WZC Emmaüs 

Friede Landerwyn, directeur bewonerszorg, geeft een stand van zaken rond de dienstverlening 

WZC OLV Gasthuis/WZC Emmaüs. Deze PPT is terug te vinden op de website van de seniorenraad. 

 

Er wordt gevraagd als met de Zorgcirkel voldoende mensen bereikt? 

Friede verduidelijkt dat de buurtzorgwerking van de Zorgcirkel beperkt is tot ‘samen tafelen’, 

iedere 4e donderdag van de maand, en dat dit een succesvol initiatief is. 

 

Men vraagt of  25 personeelsleden voldoende is om de thuisverpleging te verzekeren op een vrij 

groot regio? 

Friede Landerwyn geeft aan dat dit voorlopig voldoende is om de vraag naar thuisverpleging te 

kunnen beantwoorden. 

 

In navolging van de vraag rond het prijskaartje wat het verblijf betreft, stuurde Friede een aantal 

links door waarop alle prijzen terug te vinden zijn: 

➢ WZC OLV Gasthuis 

➢ WZC Emmaüs 

➢ CDV De Plataan 

➢ Assistentiewoningen Fioretti 

➢ Assistentiewoningen De Vliering 

 

 

5. Vertegenwoordiging seniorenraad in GECORO 

Geert Desmadryl, ondervoorzitter van de seniorenraad, stelt zich kandidaat voor 

vertegenwoordiging in de GECORO. Monique Masschelein, voorzitter van de seniorenraad, wordt 

plaatsvervanger bij afwezigheid van Geert. 

 

Belangrijke opmerking: 

De vertegenwoordiging in de GECORO wordt in het begin van de legislatuur verdeeld onder de 

verschillende adviesraden. Vanuit de dienst, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de 

GECORO, moet de wissel tijdig worden meegedeeld aan de desbetreffende raden, zodanig dat de 

leden die er deel van uitmaken tijdig hun ontslag kunnen indienen en dat de raden die een 

kandidaat moeten voordragen, de tijd hebben om een kandidaat te kiezen en voor te stellen.  

 

 

6. Nieuws vanuit de adviesraden 

Cultuurraad: 

❖ Het reglement gebruik sociaal-culturele infrastructuur werd goedgekeurd in de gemeenraad 

van 30 mei 2022. Dit reglement kan je vinden op volgende locatie: Reglement gebruik socio-

culturele infrastructuur - Poperinge. Dit reglement bevat onder meer bepalingen rond 

reservaties, huurprijzen en gebruiksvoorschriften. 

https://www.gasthuis.be/nl/ons-aanbod/wzc-olv-gasthuis-poperinge/rust-en-verzorgingstehuis-poperinge.html
https://www.gasthuis.be/nl/ons-aanbod/woonzorgcentrum-emmaus-poperinge.html
https://www.gasthuis.be/nl/ons-aanbod/dagverzorgingscentrum-de-plataan-poperinge.html
https://www.gasthuis.be/nl/ons-aanbod/assistentiewoningen-fioretti-poperinge.html
https://www.gasthuis.be/nl/ons-aanbod/assistentiewoningen-de-vliering-poperinge.html
https://www.poperinge.be/reglement-gebruik-socio-culturele
https://www.poperinge.be/reglement-gebruik-socio-culturele


❖ Volgend jaar worden opnieuw uitstappen georganiseerd met de cultuurBUZZ. Dit laat toe om 

op een eenvoudige en goed georganiseerde manier mooie evenementen bij te wonen aan een 

heel betaalbare prijs.  

❖ In vervanging van de hoppefeesten wordt een feest- en dansnamiddag georganiseerd op de 

Vroonhofsite op zaterdag 17 september van 15.00 u tot 18.00 u. Het programma ligt nog niet 

helemaal vast, maar de bedoeling is om wat ambiance te brengen met wat dansmuziek (van 

14.00 u tot 17.00 u) en als afsluiter het laatste uur een blaaskapel. 

 

Jumelageraad: 

- Er werd naar Sint-Victor, Hythe en Mezières-en-Brenne geweest naar aanleiding van 

overlijdens.. o  

- Ontvangst Rixensaert nav 30 jr verbroedering (uitgestelde viering): ▪ Er werd een bier 

voorgesteld ‘bier d’amitié’.  

- Obergrenzenbach: ontvangst tijdens Hemelvaart (26 mei – 29 mei) ▪ Programma ligt 

vast, naar schatting 10 personen zullen afkomen. ▪ De aanvraag voor toelage werd 

principieel goedgekeurd door het schepencollege.  

- o Obterre: ▪ ontvangst 22-23-24 juli nav 50 jaar jumelage ▪ er werd een programma 

samengesteld voor een 35-tal personen. ▪ het officieel gedeelte is voorzien op zondag: 

inhuldiging van een bank, wegwijzer, infobord. 25 jaar. Het Obterrecomité komt 

hiervoor in aanmerking.  

- Mézières-en-Brenne: ▪ 26-27-28 aug: Watou gaat naar Mézières ▪ Ontvangst van 

Mézières op 16-17-18/09 voor de inhuldiging Mézières en brenneplein. Uitwisseling 

scholen wordt  opgestart.  

- Saint-Victor de Buthon: ▪ Zij komen naar Poperinge nav het Bierfestival. ▪ Ook hier 

zouden de bezoeken met de scholen terug opgestart worden (2023). ▪ De 

verbroederingspaal zal teruggeplaatst worden op de kade. De inhuldiging hiervan is in 

oktober.  

- Verbroederingscomité: ▪ Hythe - Mayor Bikers Ride: nieuwe burgemeester van Hythe 

zal fietsen naar Ieper en daarbij passeren in Poperinge op vrijdag 16 juli. ▪  

Heemkring aan de Schreve, doet een uitstap naar de slagvelden van Waterloo en wordt 

ontvangen door Rixensart 

Het bierfestival gaat door in het laatste weekend van oktober. Verschillende 

brouwerijen uit de zustersteden nemen hieraan deel. 

 

Minaraad: 

In de Minaraad werd het voorstel van KLIMAATSACTIEPLAN rond CO2-reductie werd uitvoerig 

besproken. 

 

 

 

7. Toelage 2022 (werking 2021) 

Omwille van het feit dat COVID-19 voor de werking van 2021 nog heel wat roet in het eten heeft 

gegooid, stellen we voor om hetzelfde systeem toe te passen als verleden jaar. Dit betekent dat 

iedere vereniging het gemiddelde van de  toelages van de 3 jaren vóór Corona wordt toegekend. 



Concreet: 

 

Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd in het CBS in de loop van juli 2022. Uitbetaling aan de 

verenigingen gebeurt dan in de loop van de maand augustus 2022. 

 

 

8. Varia 

Reglement zalen 

Werd behandeld onder het punt 6 ‘Cultuurraad’. 

 
UIT-catern 

Het bestuur heeft de intentie om de UIT-catern weg te halen uit de stadskrant en te verdelen als 

een apart magazine. Hiertoe werden de inwoners van Poperinge en de verschillende adviesraden 

geconsulteerd. Ondertussen werd dit item ‘on hold’ gezet tot 2023. Wordt vervolgd… 

 

 

De Klik 

Charlotte Devrekere licht toe dat er, in samenwerking met iDrops, binnenkort 8 workshops op 

maandagnamiddag vanaf juli worden georganiseerd waarin je handige digitale hulpmiddelen leert 

gebruiken. Samen met de groep wordt de inhoud van de workshops bepaald. Dit kan bijvoorbeeld 

communiceren via apps, online bankieren, je belastingsaangifte online indienen, ITSME,... 

 

Er wordt een oproep gedaan naar geïnteresseerden om aan te sluiten bij deze focusgroep. 

 

Deze informatie werd via e-mail aan de verschillende verenigingen verspreid en op de website van 

de seniorenraad geplaatst. 

 

 

VERENIGING GEMIDDELDE

TOELAGE

Abele 236,80€          

NEOS 353,63€          

Poperinge 411,85€          

VIEF 125,46€          

S-Plus 252,24€          

Krombeke 248,94€          

Proven 434,38€          

Reningelst 547,94€          

VLAS 518,24€          

Roesbrugge 229,47€          

Watou 335,60€          

Popfina 145,45€          

3.840,00€       



Kermisweek: Toegankelijke dinsdag 

Op verzoek van de Focusgroep Mensen met een beperking wordt tijdens de kermisweek op 5 juli 

een toegankelijke en prikkelarme kermisnamiddag georganiseerd, dit ondertussen voor de vierde 

of vijfde keer. Vanuit de Lovie kunnen we op heel wat medewerking en deelname rekenen tijdens 

deze namiddag. Dit jaar steken LDC De Bres en de Buurtbres ook de handen uit de mouwen en 

organiseren voor de senioren ‘Goj mee na de Kerremesse’. Valerie Pattyn licht toe dat ze op 

toegankelijke dinsdag gratis vervoer op maat regelen om de senioren vanuit Groot-Poperinge een 

mooie kermisnamiddag te laten beleven. 

 

 

Vormingssessie ‘online meeting’ 

Aansluitend op de vergadering vindt er een vormingssessie ‘online vergaderen’ plaats. 

De eerste stappen doen wij samen. Aan de deelnemers wordt gevraagd zo veel als mogelijk te 

oefenen onder elkaar en de ‘knelpunten’ te melden aan Alexander. 

Misschien kunnen wij deze bundelen en nog een sessie organiseren om deze op te lossen. 

 

Oefening baart kunst! 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergaderingen 
 

Vrijdag 19 augustus 2022 

Vrijdag 4 november 2022 

 

Telkens om 9.00 u  

 In de Raadzaal (stadhuis)  

Grote Markt 1 – Poperinge 

 

 

SAVE THE DATES 
Septemberfest op de Vroonhofsite 

Zaterdag 17 september 2022 – start om 14.00 u 

 

Dansfeest met Chris Capoen en band  in vernieuwde Maeke Blyde-zaal 

Donderdag 10 november 2022 – start om 14.00 u 

 


