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1. Goedkeuring verslag + welkom nieuw lid Samana Sint-Lambrechts-Herk 

Pierre heet iedereen welkom .Er komen geen opmerkingen over het verslag van 15 maart.  
Het verslag wordt goedgekeurd. Ook verwelkomt Pierre een nieuw lid in de seniorenadviesraad: 
Samana Sint-Lambrechts-Herk, Welkom. 

2. Vervanging Jackie vast bureau 

Er is nog geen plaatsvervanger gevonden voor Jackie. Indien iemand wenst, kan deze persoon 
zich nog steeds kandidaat stellen. De plaats wordt opengesteld voor iedereen. Let wel op dat 
men eerst lid moet zijn van de seniorenadviesraad alvorens men kan zetelen in het vast bureau. 
Kan via senioren@hasselt.be doorgegeven worden. 

3. Congres en naverwerking 

Hopelijk heeft iedereen het congres kunnen meevolgen of achteraf via de website kunnen 
bekijken. 
Pierre overloopt de zaken die naar boven zijn gekomen tijdens het congres: 
Hasselt komt goed uit in vergelijking met de andere centrumsteden. Maar er zijn nog 
werkpunten. 

 Onaangepastheid woning i.f.v. leeftijdsklasse, woning aanpassen 60-69j 
 Wijk 

o Lawaaihinder 
o Verkeersdrukte 
o Weinig kennissen! 
o Gemis bank/post 

 Gezondheid 
o Hulp in huishouding, ook voor verplaatsingen 
o Valpreventie (Schepen: binnen HOGEVIJF en het Jessa ziekenhuis is er een 

project opgestart: Otago-project. Hier willen ze inzetten en ondersteuning 
aanbieden op vlak van valpreventie). 

o Ondervoeding (vooral alleenstaanden) 
 Hulpverlening 

o Kleinkinderen, kinderen, familie soms problematisch 
o Boodschappendienst… 
o Dienstencentrum 

 Eenzaamheid 
o Sociale kwetsbaarheid 

 Welzijn 
o Onveiligheidsgevoel (matig)  
o Onveiligheid in verkeer 
o Gebrek aan info (Schepen: belangrijk: hoe krijgen we de info tot bij de 

senioren?) 
o Onvoldoende inspraakmogelijkheid 

 Openbaar vervoer 
o Minder gebruik t.o.v. 2007 (1/2)  (Schepen: deels te wijten aan het gebruik van 

elektrische fiets) 
 Verenigingen 

o 19,7% lid ouderenvereniging maar 40% wil lid worden 
o 37,3% lid van een vereniging, vrijwilligerswerk! 
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 Parkeerbeleid 
o 47,9% tevreden 

 
 Huisvuil 

o Kwaliteit huisvuilzakken (Schepen: ondertussen aangepast) 
 Huurprijs lokalen 

o Vlaanderen 74,3% tevreden 
o Hasselt 63,6% tevreden 

De data zijn veranderd omwille van de maatregelen. Er zijn nog vrije plaatsen voor alle sessies. 
Inschrijven kan via de website www.hasselt.be/seniorencongres. 

o Lokaal Dienstencentrum HOGEVIJF Banneux: zorg en welzijn 
maandag 7 juni | 9-12 uur 
interne deskundige: Toon Linsen 
verslaggever vast bureau: Lieve 
 

o Ontmoetingscentrum Kermeta: participatie en betrokkenheid 
maandag 14 juni | 9-12 uur  
interne deskundige: Liesbeth Battain 
verslaggever vast bureau: Zygmund of Ivo 

 
o Ontmoetingscentrum Steborg: mobiliteit 

maandag 21 juni |  9-12 uur 
interne deskundige: Leen Gruyters 
verslaggever vast bureau: Ilona 

 
o Lokaal Dienstencentrum HOGEVIJF Stadspark: vrije tijd 

maandag 28 juni | 9-12 uur 
interne deskundige: Marijke Roox, Isabelle Thoelen en Isa Peters 
verslaggever vast bureau: Luc 

 
o Ontmoetingscentrum Rapertingen: wonen 

maandag 5 juli | 9-12 uur 
interne deskundige: Koen Knevels en Erna Proesmans 
verslaggever vast bureau: Pierre 

 

4. Covid inentingen 

De meeste hebben hun 1 prik gehad. De senioren vinden dat het goed verloopt in Hasselt 
en zijn tevreden. 

5. Werkgroepen 

Werkgroep mobiliteit: 

Er is geen nieuwe vergadering met de werkgroep geweest. Het project van de wandelbus is 
wel van start gegaan. Deze info werd ook doorgestuurd naar alle leden. Pierre stelt voor dat 
iedereen dit busje ook eens uitprobeert.  

De wandelbus mikt op mensen die moeilijk een wat langere afstand kunnen stappen, maar 
iedereen mag mee. De bus is toegankelijk voor 2 rolstoelen en 14 passagiers. Het 
proefproject duurt drie maanden en wordt dan geëvalueerd. 
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De wandelbus is een kleine, elektrische bus die rijdt in een lus van het station naar centrale 
locaties in de binnenstad en uiteindelijk naar de parking Blauwe Boulevard. Ze rijdt 
iedere vrijdag, zaterdag en op koopzondag (eerste zondag van de maand) tussen 11 en 18 
uur, met een frequentie van (bij benadering) 10 minuten. De laatste rit vertrekt aan het 
station (ter hoogte van Starbucks) om 17.40 uur. 

Je kan gratis opstappen aan een halte naar keuze, op voorwaarde dat de bus niet volzet is. 
Mondmaskers zijn verplicht. 

Alle info kan je terugvinden via https://www.hasselt.be/nl/wandelbus.  

Er komt een opmerking over de oversteekplaats van de molenpoort naar de blauwe 
boulevard. De zebrastrepen zijn enorm breed, wat maakt dat er ook vele mensen 
tegelijkertijd oversteken. Nu zijn er bloemenperken aangelegd waardoor de menigte na het 
oversteken als het ware door een flessenhals moet. Hier is niet over nagedacht. Ook de 
lange bank aan de molenpoort blokkeert de doorgang. 

Er wordt aangevuld dat er niet voldoende tijd is om veilig over te steken met een rolstoel. In 
het midden van het zebrapad werd het al rood. Hierbij wordt de vraag gesteld of het rood 
licht voor een onveilig gevoel zorgde of dat de auto’s al naar voren reden. Normaal heb je 
voldoende tijd om over te steken (7 seconden groen en 13 seconden rood). Het was 
voornamelijk het rode licht dat een onveilig gevoel gaf. Johan Lieten neemt dit verder op met 
de dienst mobiliteit.  

ISO-VLORA commissies: 

 De datum van de laatste ISO vergadering ligt vast. Er wordt een trefdag georganiseerd 
op 25 november 2021 in de C-mine te Genk. Alles dat binnen het ISO en RPO gedaan 
werd, wordt nu doorgestuurd naar de Vlaamse Ouderenraad. De werking zal anders 
gecoördineerd worden. Het zal afwachten hoe dit allemaal gaat verlopen. 
 

 Er komt ook een vormingsmoment 'Een sterk lokaal woonbeleid' op 27 mei. Dit is een 
digitale sessie rond wonen en woonvormen. De sessie zal een 2-tal uur duren. Anne 
verstuurt de uitnodiging naar de sar. 

GECORO: 

Er is geen vergadering meer geweest. Pierre geeft aan dat de senioren nog steeds niet 
betrokken worden bij de groencommissie. De vraag is vorig jaar in november gesteld maar 
tot op heden is er nog geen antwoord. Pierre gaat er opnieuw achteraan. 
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6. varia 

 oproep medewerking focusgroep ‘taal in Hasselt’ vanuit dienst samenleving: 

Eind dit jaar zou stad Hasselt een  gedragen taalbeleid uitgewerkt moeten hebben. Het 
taalbeleidsproces  is opgestart vanuit de vaststelling dat taal een belangrijke katalysator is 
voor het functioneren en participeren als inwoner van Hasselt. Taaldrempels die bv. de 
dienstverlening minder toegankelijk maken voor inwoners van Hasselt zijn aanwezig. Met dit 
proces willen we inzetten op een gedragen beleid rond taal binnen de stad Hasselt.  
Enerzijds wordt er gekeken naar het aanbod voor anderstaligen en de regierol die de stad 
daarin speelt, anderzijds naar de interne werking, communicatie met laaggeletterde klanten 
en andere kansengroepen. De effecten van het taalbeleid zullen ten goede komen van alle 
inwoners van Hasselt. Daarom betrek ik graag ook de Hasseltse senioren.  
 
Om noden bloot te leggen rond taal, verzuchtingen in kaart te brengen en zoveel mogelijk 
levensdomeinen te betrekken, organiseren ze twee focusgroepen.  
donderdag 3 juni van 13u45 tot 16u of 10 juni van 13u45 tot 16u.  
bij interesse doorgeven aan senioren@hasselt.be 
 

 Oproep meewerken aan een seniorenvriendelijk ziekenhuis, men wil met een aantal 
ziekenhuizen in Vlaanderen samenkomen om te weten te komen hoe men een 
seniorenvriendelijk ziekenhuis kan creëren. Paul wil deelnemen.  

 

 Er wordt de vraag gesteld of iedereen de bevraging van de mantelzorger heeft 
ontvangen. Sommige geven aan van wel, andere van niet. Anne stuurt de e-mail 
opnieuw door.   

 

 Josy Claes wil graag zijn steentje bijdrage in kader van de informatica drempels. Hij doet 
het voorstel om groepjes van mensen te helpen met de basisbegrippen van hoe omgaan 
met: tekstverwerking, rekenblad, internet mailverkeer,… door gebruik te maken van 
gratis alternatieve programma’s zoals ‘Open Office’ en de zoekmachine ‘DuckDuckgo’ 
die geen gegevens van de surfer opslaat. Ook wil hij helpen met de mensen wegwijs te 
maken in Gimp (dit is een gratis tegenhanger van het bekende ‘Photoshop’) en Da 
Vinchi Resolve (grats tegenhanger van Adobe Premiere) voor het monteren van films. 
Bij interesse kunnen jullie mailen naar senioren@hasselt.be.  

 
7. Agenda 

De volgende vergadering: 
Maandag 20 september: 11u – 12u 
Digitale uitnodiging via Teams of fysiek indien mogelijk 

       


