
GEMEENTELIJKE OUDERENRAAD WEVELGEM 
Algemene vergadering 28 april 2017 

  
 
Aanwezig: Rita Vandamme (voorzitter/Bond Derde Leeftijd Wijnberg) - Bernard Galle 
(schepen) - Tine Staelens (dienst Thuiszorg OCMW) - Bernard Malfait, Lutgarde Quequin 
(OKRA Moorsele) - Christiane Van Maercke (NEOS Gullegem) - Luc Delcour, Eric Samoy 
(Vl@s Wevelgem) - Andrea Callens (NEOS Wevelgem) - Hannelore Herman (LDC Het 
Knooppunt) - Evelyn Vanneste (LDC Elckerlyc) - Monique Debaes (individueel lid) - Francine 
Seynhaeve, Michel Poelaert (OKRA Wevelgem) - Joost Vandenbussche (WZC Sint-Jozef) - 
Gilbert Neve, Jo Houthaeve (Vief Moorsele) - Marleen Eeckhout (individueel lid) - Godfried 
Beyens (individueel lid) - Maria Martens (Ziekenzorg Moorsele)- Edwine Laridon (WZC Sint-
Camillus) - Chris Vanderbeke (secretaris/welzijnsdeskundige) 
 
Verontschuldigd: Monique Defraeye (ondervoorzitter/S-Plus Moorsele) - Werner Cottyn 
(ondervoorzitter/OKRA Gullegem) - Henk Vandenbroucke (MO² woonzorgproject) - Jacques 
Debels, Hilda Robesyn (S-Plus Wevelgem) - Lucrèce Vanoverberghe (S-Plus Moorsele) 
 
 
1. Goedkeuren vorig verslag 10 februari 2017 
Dit wordt goedgekeurd. 

 
 

2. Voorstelling UIT-pas en activiteiten door Chelsey Hugelier, 
vrijetijdsmederker gemeentebestuur 

Zie bijlage. 
 
 
3. Voorstel aanleg nieuwe site Ter Mote 
Tijdens de vorige algemene vergadering werden voorstellen geformuleerd. 
Ondertussen is het definitief plan op de gemeenteraad van april gekomen.  
De kostprijs bedraagt 75 000 euro. 
 
Plan: zie bijlage. 
Op basis van een participatietraject, waarbij zowel ouderen, jeugd, OCMW als 
aanpalende school werden betrokken, kwam een ontwerp tot stand om de 
vrijgekomen site Ter Mote gedifferentieerd in te vullen. Veel aandacht is er voor 
ouderen: petanque, cubben, dierenpark, zitbanken, bloemenborder, verhoogde 
plantenbakken voor kruiden of groenten, … 
Gezien de ligging dicht bij school en rekening houdend met de suggesties vanuit het 
speelpleinplan, worden er enkele eenvoudige speel/evenwichtselementen voorzien in 
een speelse inrichting met diverse glooiingen, Daarnaast moet de site een 
aantrekkelijke ontmoetingsplaats worden, pal in het centrum van de gemeente, voor 
jong, oud, buurt en personeel van de omliggende scholen, OCMW, woon- en 
zorgcentrum. Dit wordt versterkt door het voorzien van een barbecue-installatie en 
een opvallende visuele groenaanleg met haag- en bomenstructuren. In aanvulling 
van de bestaande fietsenstalling worden ook bijkomende fietsplaatsen voorzien. 
 
De aanleg start kort na de zomervakantie. 



In de eerste fase zijn geen openbare toiletten voorzien (= te hoge kostprijs, een 
openbaar toilet kost al vlug 50 à 60 000 euro), dit wordt zeker meegenomen in de 
tweede fase (mogelijke aanbouw aan de serviceflats??). 
 
4. Planning activiteiten ouderenraad 

Dagje uit 
• Dit werd verplaatst van 3 mei naar 17 mei. Het lukte niet voor het 

muziekgroepje op 3 mei, vandaar de datumswitch.  
 

Daguitstap 
• Woensdag 17 augustus, zie strooifolder. 
• Er kan vanaf nu ingeschreven worden.  

 
 Seniorenfeest 

• Dinsdag 21 november in de Porseleinhallen 
Arthuro Cardini 
Showballet  
Loïc Molla 
Celien 
Michaël Lanzo 

• De voorstelling start om 14u15, de deuren openen om 13 uur, het einde is 
voorzien omstreeks 17 uur. 

• Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar tot en met 10 november in de 
filialen van de gemeentelijke bibliotheek en in het gemeenteloket. 

• Vanuit de deelgemeenten Gullegem en Moorsele is er opnieuw gratis 
busvervoer. 

 
 
5. Nieuws uit de andere adviesraden 

 WOAS 
 In de laatste vergadering was er een uitzetting over ‘Mensenrechten in de 
 residentiële voorzieningen’. Hierbij werd duidelijk gesteld dat een goede 
 communicatie met de medewerkers van groot belang is. De familie kan hier 
 ook een duidelijke rol opnemen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat 
 eigen bewoners steeds centraal gesteld worden. Er wordt eveneens 
 aangehaald dat mensen nu gemiddeld minder dan een jaar in het WZC 
 verblijven, de zorggraad is enorm gestegen, wat meer gespecifieerd personeel 
 vraagt. 
  
 

6. Nieuws uit lokale dienstencentra/WZC 
• In september komen er infosessies rond medicatieschema’s. 
• Praatcafé Dementie op 10 mei in het Gulle Heem om 19u30. 
• WZC Sint-Camillus start een project samen met de gemeentelijke jeugddienst 

rond sociale media (skype, …). 
 

 

De volgende algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 30 juni om 9 uur in Stimul, 
Sint-Maartensplein 13 in Moorsele (=naast WZC). 

 


