
GEMEENTELIJKE OUDERENRAAD WEVELGEM 
Algemene vergadering 10 februari 2017 

  
 
Aanwezig : Rita Vandamme (voorzitter/Bond Derde Leeftijd Wijnberg) - Bernard Galle 
(schepen) - Werner Cottyn (ondervoorzitter/OKRA Gullegem) - Monique Defraeye 
(ondervoorzitter/S-Plus Moorsele) - Bernard Malfait, Lutgarde Quequin (OKRA Moorsele) –  
Jo Houthaeve (LBG Moorsele-Wevelgem) - Christiane Van Maercke (NEOS Gullegem) - 
Pierre Debusschere (S-Plus Gullegem) -  Luc Delcour (Vl@s Wevelgem) - Steven Mesure 
(WZC St.- Camillus) - Andrea Callens (NEOS Wevelgem) - Hannelore Herman (LDC Het 
Knooppunt) - Evelyn Vanneste (LDC Elckerlyc) - Henk Vandenbroucke (MO² 
woonzorgproject) - José Lecoutere (Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg het Gulle 
Heem) - Monique Debaes (individueel lid) - Francine Seynhaeve, Michel Poelaert (OKRA 
Wevelgem) - Lucrèce Vanoverberghe (S-Plus Moorsele) - Joost Vandenbussche (WZC Sint-
Jozef) - Gilbert Neve (Vief Moorsele) - Luc Degrande (OKRA Gullegem) - Chris Vanderbeke 
(secretaris/welzijnsdeskundige) 
 
Verontschuldigd : Eric Samoy (Vl@s Wevelgem) - Jacques Debels, Hilda Robesyn (S-Plus 
Wevelgem) - Marleen Eeckhout (individueel lid) - Godfried Beyens (individueel lid) - Coppens 
Germain (BDL Wijnberg) - Maria Martens (Ziekenzorg Moorsele) 
 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 21 oktober 2016 
Dit wordt goedgekeurd. 
Mevrouw Francine Seynhaeve wordt vervangen door mevrouw Monique Debaes als 
vertegenwoordigster in de mobiliteitsraad. 

 
 

2. Toelichting door de directeur van het centrum vo or ouderenzorg en 
thuiszorg het Gulle Heem de heer José Lecoutere 
• Oproep en visie over “Iedereen telt mee”: beeldvorming (zorgbehoevende) 

ouderen 
• Dementievriendelijk Wevelgem 
•  Zorgzaam Gullegem 2.0 

De vraag wordt gesteld aan de algemene vergadering of we hier als ouderenraad 
achterstaan en mee willen helpen ondersteunen. Dat is uiteraard het geval! 
 
 
3. Voorstel aanleg nieuwe site Ter Mote 
In Wevelgem is recent het voormalig WZC Ter Mote afgebroken. Sinds de verhuis 
van de bewoners naar het nabijgelegen nieuwe WZC Elckerlyc en na het tijdelijk 
onderkomen van de gemeentelijke bibliotheek tijdens de verbouwingen van de bib, is 
het rusthuis afgebroken en komt een zone van 4 884 m² ter beschikking vrij waar een 
nieuwe invulling kan worden aan gegeven. 
Al snel werd duidelijk dat de ouderen een belangrijke doelgroep werden voor de 
nieuwe invulling. De zone bevindt zich in het centrum van Wevelgem en is 
gecentraliseerd tussen heel wat voorzieningen voor ouderen. De zone ligt nl. 
ingesloten tussen de assistentiewoningen Ter Meersch, het administratief gebouw 
van het OCMW met de dienst thuiszorg, het private WZC Sint-Camillus. Er is een 
vlotte doorsteek naar het WZC Elckerlyc. 
Daarbij is deze woonwijk voornamelijk ook bevolkt door senioren. 



De heer Bernard Galle, schepen, stelt het  voorlopig plan van aanleg voor. 
 
De algemene vergadering vindt dit unaniem een schitterend project! 
De volgende bemerkingen werden genoteerd: 

• vraag naar ‘mobiele’ meubelen zoals tafels en stoelen om bij bv. kubb-veld te 
plaatsen, voor het noteren van de scores, .. 

• meer fietsenstallingen voorzien 
• meer parkeerplaatsen voorzien 
• doorgangen naar andere reeds bestaande parkeerplaatsen zeker realiseren 

(bv. naar park) 
• bezorgdheid dat de voorzieningen voor de kinderen voldoende afgescheiden 

zijn van de openbare weg 
• bordjes cf. op kerkhoven ‘niet betreden voor en na zonsondergang’ 
• toiletten voorzien  

 
Van zodra er een definitief plan is zal dit verspreid worden. 
 
 
4. Evaluatie 

Seniorenfeesten 
• Er waren een 704 kaarten verkocht, er waren effectief 681 mensen 

aanwezig. 
• Enkele opmerkingen over de akoestiek in de Porseleinhallen: sedert de 

opening zijn er panelen aan de muren aangebracht om dit te verbeteren. 
• De pannenkoeken waren dik oké. 
• Het optreden werd als zeer goed beoordeeld. 
• De bediening aan de bar was een ramp. Er moet beter afgesproken 

worden en de afspraken die op voorhand gemaakt zijn, moeten ook 
opgevolgd worden. 

• Busvervoer was ook oké en makkelijk. 
 

Oudejaarsfeest 
• 83 aanwezigen, minder dan verwacht 
• Eventueel zal het oudejaarsfeest dit jaar doorgaan in Jeugdclub Ten 

Goudberge. De jeugdclub zou graag een oudejaars-nieuwjaarsfuif 
organiseren, ze verwachten een 1000 man. Voor wat betreft het aantal 
deelnemers zou het oudejaarsfeest perfect kunnen doorgaan in de JC. 
De werkgroep gaat op plaatsbezoek en daarna kan er een overleg 
plaatsvinden met de JC. 

 
 
5. Activiteiten ouderenraad 2017 
Zie kalender op laatste blz. 
 
Voor de infosessies lagen de volgende voorstellen op tafel: 

• digitale televisie (maand maart) 
• medicatieschema’s (maand september) 

Deze thema’s mogen geprogrammeerd worden. Nieuwe voorstellen zijn steeds 
welkom. Graag tegen de volgende algemene vergadering, zo kan de planning voor 



2018 tijdig doorgegeven worden, zodat de ouderenverenigingen hiermee rekening 
kunnen houden in hun jaarplanning. 
 
Er was een overleg tussen de dienstencentra en het dagelijks  bestuur omtrent de 
organisatie van deze infosessies. Oorspronkelijk zijn deze ontstaan uit de 
gemeentelijke ouderenraad, maar doorheen de jaren werd de ouderenraad minder 
betrokken. Vanaf heden wordt dit opnieuw rechtgezet en zijn de infosessies een 
organisatie van de ouderenraad ism de dienstencentra (en niet omgekeerd).  
 
 
6. Nieuws uit de andere adviesraden 

/ 
 
 

7. Varia 
• In juni is het 5 jaar dat het Gulle Heem geopend is, ook Tillia bestaat dan 2 

jaar: op 25 juni is er een opendeurdag in het Gulle Heem, allen welkom! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteiten gemeentelijke ouderenraad 2017  

 

woensdag 22 februari 
Filmvoorstelling: Musical ’14-‘18 

  
woensdag 3 mei 

Dagje uit in Gullegem 
 

zaterdag 15 juli 
Boottocht: Italiaanse nocturne 

 
zondag 13 augustus  

Boottocht: zoete zonde, Armentières 
 

donderdag 17 augustus 
Daguitstap 

 
week van 20 november 

Seniorenfeest(en) 
 

zaterdag 31 december 
Oudejaarsfeest 

 
 
 
Algemene vergaderingen ouderenraad:  
vrijdag 28 april 
vrijdag 30 juni 
vrijdag 27 oktober 
telkens om 9 uur 
 

 

 

 

 


