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1. Welkom 

Voorzitter Pierre Reynders is verontschuldigd. Ilona heet iedereen welkom als 

ondervoorzitster.  

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Er komen geen opmerkingen op het vorige verslag. Dit wordt goedgekeurd. 

3. Evaluatie eerste half jaar 

Ilona bedankt alle aanwezigen voor hun inzet van de voorbije maanden. De 

luisterbereidheid, aanwezigheid, opbouwende kritiek en medewerking. 

Wat hebben we nu in dit half jaar al gedaan? Waar zijn we mee bezig geweest? 

� Er is een vertegenwoordiging van de seniorenadviesraad in het RPO en het  ISO. 

Wat is dat? 

De Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie (ISO) Limburg 

overkoepelt 3 Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO). Deze 

Regionale Platformen zijn lerende netwerken van, voor en met actieve leden van 

lokale ouderenraden en hebben als doel de kwaliteit van de lokale 

participatiestructuren/ouderenraden te bevorderen.  

De 3 RPO’s in Limburg zijn: 

� Limburg-Noord/West 

� Limburg-Zuid 

� Midden-Limburg/Maasland 
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� Er is een schepen voor ouderenbeleid: Lies Jans. Zie ook punt; Er is samenwerking 

tussen beleid en SAR. 

 

� Er zijn regelingen ter ondersteuning verenigingen van ouderen (subsidies): 

Om het verenigingsleven van de senioren te stimuleren, worden er subsidies 

voorzien. Deze subsidies krijgen ze a.d.h.v. een puntensysteem. Verenigingen die 

deze nog niet hebben aangevraagd, kunnen zich altijd aanmelden via 

senioren@hasselt.be. 

 

� Ouderen kunnen o.a. via de SAR hun inbreng hebben in het beleid: 

Door dat men aanwezig is op deze vergaderingen, kan men ook onderwerpen 

aanbrengen waar het beleid rekening mee kan houden. Als er de vraag wordt 

gesteld of er enkele iets willen aankaarten, komen volgende vragen aan bod: 

• Parkeerbeleid: kiss and ride strook aan de jeugdherberg.  

�Is reeds doorgegeven aan de dienst mobiliteit.  

• Parkeergelegenheid van de fietsen aan ’t Scheep: 

Er komt een opmerking dat er niet voldoende plaats is om fietsen te 

stallen. De voorziene plaats is maar 2m lang en er is geen 

oplaadpunt voor elektrische fietsen. Hierbij wordt  meteen de 

opmerking gegeven dat men gebruik kan maken van de fietsparking 

van ’t Scheep in de kelder. Daarenboven is er ook een bewaakte 

fietsenstalling aan het Capucienenplein. 

• Er komt een opmerking over de stoep in de Badderijstraat. Deze is 

te smal (telt nu 4 tegels), en dan zijn er nog veel storende 

reclameborden en terrassen.  

De opmerkingen worden meegenomen en doorgegeven aan de 

verantwoordelijke dienst. 

� Er is samenwerking tussen beleid en SAR:  

Er is een goede verstandhouding tussen de Schepen en het vast bureau en de leden 

van de algemene vergadering. Dit vergemakkelijkt zeker en vast de communicatie. 

De Schepen tracht aanwezig te zijn op de vergaderingen, indien dit niet lukt zal 

haar kabinetsmedewerkster (Miet Vanderspickken) haar vervangen. Tijdens deze 

vergadering mogen jullie steeds vragen stellen. 

 

� Buurtleven is zeer belangrijk. ( Tournée Locale) 

Er zal zo meteen een toelichting volgen door Lore Motten van de dienst Cultuur, 

Stad Hasselt. 
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� Bevraging ouderen behoefteonderzoek (enquêteurs) 

Ilona licht de stand van zaken toe. In totaal zullen er 800 Hasselaren bevraagd 

worden. Deze personen zijn geselecteerd aan de hand van een steekproef. Deze 

personen zijn verdeeld per leeftijdscategorie: 60 – 69; 70 – 79; 80+ en hierbij is het 

aantal mannen en vrouwen evenredig. Ilona heeft zich ook opgegeven als 

enquêteur en is reeds op pad gegaan. Ze vindt het fijn om via deze weg in contact 

te komen met de mensen. Het doet ook deugd voor de mensen dat ze ook eens hun 

hart kunnen luchten. Zo komen bovenstaande problemen (parkeergelegenheid, 

problemen met de stoepen,… ) ook naar boven tijdens de gesprekken. 
   

Op dit moment zijn er al enkele enquêteurs op pad vertrokken. Het loopt goed. 

Indien er nog geïnteresseerden zijn, kunnen zij hun aanmelden via 

senioren@hasselt.be of 011 23 90 00. Kaat Kuipers en Anne Oliestelder zullen ook 

iedere vrijdag, van september t.e.m. november, beschikbaar zijn aan het  

snelloket 3, ’t Scheep, Limburgplein 1 en dit van 11u tot 12u.  

� Activiteiten rond sport en bewegen (sportelkalender) 

De sportelkalender verschijnt niet meer. Omdat er veel te veel fouten in 

voorkwamen, door veranderingen, hebben ze beslist om dit af te schaffen. Men 

kan de huidige activiteiten terugvinden via de UIT-databank, UIT in Hasselt of via de 

website www.sporthasselt.be. 
 

� Zichtbaarheid verenigingsleven ( via nieuwsbrief) 

Tweemaandelijks verschijnt de nieuwsbrief van de seniorenadviesraad. In deze 

brief verschijnt ook steeds ‘Activiteit in de kijker’. Heeft uw vereniging een activiteit 

die opengesteld wordt voor iedereen? Dan kan deze worden opgenomen. 

Activiteiten mag je bezorgen aan anne.oliestelder@hasselt.be. 

4. Nieuwsbrief: Doorgeven inhoud werking SAR aan leden verenigingen. 

We zijn vertrokken van 39 leden in maart. Op dit ogenblik tellen we 184 leden. Dit is 

nog lang niet voldoende, we bereiken nog steeds te weinig senioren. Er wordt 

opnieuw een oproep gedaan om zoveel mogelijk te verspreiden dat er een 

nieuwsbrief van de seniorenadviesraad wordt uitgebracht en men hier voor kan 

inschrijven via: 

1. Ga naar www.hasselt.be 

2. Druk in de zoekbalk: nieuwsbrief (klik enter) 
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3. Druk op ‘Digitale nieuwsbrief’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klikt op het pijltje naast HOGEVIJF en selecteer het vakje seniorenadviesraad 
 

 

 

5. (U  kan zich ook inschrijven voor meerdere nieuwsbrieven indien gewenst. 

6. Vul in het bovenstaande vakje je e-mailadres in, en druk vervolgens  
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Bewaar mijn keuze 

7. U krijgt een e-mail ter bevestiging in je mailbox 

8. Bevestig deze e-mail 

9. U ontvangt de nieuwbrief waarvoor u heeft ingeschreven 

Er wordt een voorstel gedaan om deze nieuwsbrief af te drukken en in de 

bibliotheek van Hasselt te leggen. Anne zal dit navragen. 

 

5. Seniorengids (welke ideeën zijn er op komst?) 

De seniorengids is zo goed als klaar. Er wordt gewacht tot de goedkeuring er is om hem te 

drukken. Dit jaar is er een budget voorzien voor 1000 exemplaren te drukken. Mensen die 

deelnemen aan het behoefteonderzoek (bevraagde en enquêteurs) krijgen deze sowieso. 

De gids zal ook digitaal ter beschikking worden gesteld. Volgend jaar (2020) zal er opnieuw 

een oplage gedrukt worden. 

 

 

6. Seniorencongres (wat nog te realiseren?) 

Er zal een terugkoppeling gebeuren van de resultaten van het seniorenbehoefteonderzoek 

om zo het lokale ouderenbeleid van de komende bestuursperiode te onderbouwen vanuit 

wetenschappelijke evidentie. Op deze manier kunnen we de ouderen actief betrekken bij 

het lokale ouderenbeleid. Er is nog geen definitieve datum maar vermoedelijk gaat dit door 

in april 2020. Indien de exacte datum gekend is, zal deze ook gecommuniceerd worden.  

Op het congres worden alle Hasseltse senioren uitgenodigd. 

 

 

7. Oproep werkgroep Ivo: zorgcentra 

Ivo (lid vast bureau) is nog steeds op zoek naar mensen die willen meewerken aan zijn 

project rond de woonzorgcentra. Hij wil, in de eerste fase, laten meedenken hoe ze de 

werknemers kunnen verlichten van hun werk. De doelstelling is een kader te creëren voor 

vrijwilligerswerk dat de werkdruk van het vast personeel van het WZC kan verlichten zodat 
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er voor hen meer tijd vrijkomt om met de bewoners  een babbel te maken of een luisterend 

oor te zijn. Het is dus eerst en vooral nadenken, in samenwerking met het WZC, hoe en 

waar eventueel vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden om dit doel te bereiken. 

 

8. Varia - Vragenuurtje aan de Schepen (vast item) 

De vragen zijn reeds gesteld tijdens de vergadering. Wegens tijdsgebrek wordt er meteen 

overgegaan naar de toelichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Toelichting door Lore Motten: Tournée Locale 

Toelichting aan de hand van de presentatie: zie bijlage of via 

https://prezi.com/7xrmlscdyiyi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Tournée Locale is een tweejaarlijks cultuurfestival dat in april en mei 2018 voor het eerst 

plaatsvond in Runkst, de stationsomgeving en de Heilig Hartwijk. In april en mei 2020 zal 

Tournée Locale neerstrijken in Hollandsveld, Katarina en Kempische wijk. 

Met Tournée Locale willen we de bewoners van die wijken uitdagen en op een creatieve 

manier met elkaar in contact brengen. Samen met verschillende cultuurhuizen, 

(wijk)organisaties én bewoners wordt er een mooi festivalprogramma in elkaar gestoken. 

Er woont een bovengemiddeld aantal senioren in het projectgebied dus ligt de vraag voor 

aan de seniorenadviesraad om samen een culturele stappenwandeling te organiseren. Op 

maat van mensen uit de wijk met vb een plannetje dat bij de lokale handelaars kan 

opgehaald worden. 

 

Doelstellingen: 

o Cultuur dichter bij de Hasselaar brengen 

• Laagdrempelige cultuurverkenning 

• Cultuureducatie (mensen aanzetten om zelf aan de slag te gaan of 

projecten op te zetten, …) 

• Cultuurparticipatie (deelnemen en deelhebben) 

o Inzetten op sociale cohesie en gemeenschapsvorming 

o Duurzaam effect genereren 

• Op maat van beoogde doelgroepen en bewoners 

• Een blijvend effect, laat iets achter 

• In samenwerking met relevante diensten 

• Mogelijkheid tot nazorg 

o Cultuur ook als middel inzetten: om vb leefbaarheid te verhogen 

 

Wil je graag mee nadenken? Stuur een mailtje naar lore.motten@hasselt.be. 
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Meer informatie 

www.tourneelocalehasselt.be 

011 23 96 46 

 

Het programma van vorig jaar Tournée Locale kan je raadplegen via 

https://issuu.com/loremotten/docs/tourneelocale_folder_a5_v6def 

 

 

10. Agenda 

 

De volgende Algemene Vergadering: 

Maandag 18 November – 10u00 tot 12u00  

Lokaal Dienstencentrum HOGEVIJF – Hadewychlaan 74  – 3500 Hasselt  

 

 


