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1. Voorstelling
Door de legislatuurwissel is een nieuwe schepen bevoegd voor de Seniorenraad. Cindy
Durieux stelt zich voor.
Ook de vorige ambtenaar voor de Seniorenraad werd vervangen. Dorinda neemt vanaf
nu de fakkel over van Debby.
De leden van de Seniorenraad worden door Marie-Jeanne kort voorgesteld.
Cindy meldt dat, na de oproep voor nieuwe leden via flyer, er 3 personen zich hebben
kandidaat gesteld om toe te treden tot de Seniorenraad : Jean-Pierre Beké, Denise
Duverger en Marie-Elise Vanderkelen. Zij zullen voor de eerstvolgende vergadering
worden uitgenodigd.
Artikel 7 van de statuten van de gemeentelijke seniorenraad vermeldt echter dat
hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Er zou
dus nog naar 1 mannelijke kandidaat moeten gezocht worden.
2. Overzicht voorbije activiteiten
Marie-Jeanne licht, aan de hand van enkele uitnodigingen uit het verleden, de
activiteiten die de Seniorenraad de laatste jaren heeft gerealiseerd, toe.
De Vlaamse ouderenraad en vzw Fedos organiseren ook voor senioren een heleboel
activiteiten/voordrachten.
3. Hoe 60+ -ers bereiken?
Vraag van de seniorenraad : op welke wettige manier kunnen wij een bepaalde
doelgroep (60+-ers, 80+-ers, …) bereiken in het kader van de nieuwe GDPR-wetgeving?
Sociale media zijn, in geval van bv. 80+-ers, geen optie.
Dorinda zal deze vraag stellen aan Filip Haesen van de Welzijnskoepel, maar vreest dat
dit niet zal mogelijk zijn. Het enige alternatief is dan een flyer voor alle brievenbussen
op het grondgebied.
De Seniorenraad kan wel een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen om bv. een verjaardagskaartje te laten bezorgen op naam, aan een
welbepaalde doelgroep, door de gemeentelijke diensten, op voorwaarde dat de kaartjes
aangeleverd worden door de Seniorenraad.
4. Meer interactie met gemeente/OCMW en andere adviesraden/verenigingen?
De Seniorenraad wenst meer interactie met de gemeente/OCMW op gebied van
bekendmaking van de verschillende OCMW-diensten die bij de oudere burger soms nog
totaal onbekend zijn (o.a. de boodschappendienst en MMC). Een nieuwe flyer of nog

beter, een infomoment waarop de Beverse senior zijn noden kan kenbaar maken, zou
eventueel welkom zijn.
Op deze manier wil de raad inspelen op meer burgerparticipatie.
Ook de samenwerking met andere adviesraden of verenigingen zou vlotter moeten
kunnen.

5. BOEKENRUILKAST
Het doel van zo’n boekenruilkast is de ‘deeleconomie’ bevorderen en voorkomen dat
boeken stof verzamelen in de Beverse kasten.
Boeken zijn immers niet geschreven en gemaakt om weg te gooien, maar om te lezen en
te herlezen. Boekenruil is niet alleen milieu- en papierbesparend, maar ook goedkoop
en leuk.
Een peter en meter zou worden aangeduid om de kastjes op orde te houden en een
oogje in het zeil te houden wat betreft de inhoud ervan.
2 locaties : Bever-centrum (bv. aan de muur van het Sterretje) en op Akrenbos (muur
van de loods)
Tegen de volgende vergadering van de Seniorenraad wordt dit idee verder uitgewerkt :
oproep boeken/strips af te geven op het gemeentehuis, waar halen we de kastjes,
bekendmaking via website, Facebook, affiches…
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