Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde (GAVS)

Activiteiten verslag 2018-2019
1 maart 2019
Art. 21 van het Huishoudelijke Reglement (HR): « GAVS stelt een verslag van zijn activiteiten en een actieplan op dat hij aan de Gemeenteraad
overmaakt tegen 1 maart van het jaar dat op het afgelopen boekjaar volgt »

Gecreëerd op 28 maart 2014 onder auspiciën van de Burgemeester, is de Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van
Watermaal-Bosvoorde (GAVS) belast met taken/streefdoelen die in de tabel van bladzijde 3 worden opgenomen.
De effectieve leden zijn Marie-Paule Braquet (Secretaris), Françoise Brébart, Stany Carbonnelle, Véronique Cardyn
(Secretaris), Anne-Marie Chaidron, Thierry Jonckheere, Aline Liénard, Annie Segers, Jos Strauven, Jacques Van Den Broeck,
Robert Van Der Meeren, Josiane Vander Smissen (Voorzitster), Paul Van Heddegem en François Verhulst. De Burgemeester,
Olivier Deleuze, de schepen van sociaal Leven, Cécile Van Hecke/Hang Nguyen en de voorzitter van het OCMW en de VZW
Vivre chez soi, David Leisterh, zijn waarnemende leden van rechtswege met raadgevende stem.
De GAVS is, tijdens het begrotingsjaar 01/03/2018 - 28/02/2019, 10 maal bijeengekomen. Elk van deze vergaderingen,
« statutair » genoemd (4 in aantal) of « tussentijds » (6 in aantal), was het onderwerp van een PV.
Naast deze vergaderingen, hebben talrijke andere arbeidszittingen en samenkomsten het de GAVS mogelijk gemaakt om
beter zijn actie te concentreren, zijn bevoegdheid te scherpen tegenover de uitdagingen die hij wil opnemen, alsook tot een
verbeterde kennis en samenwerking met de talrijke actoren die zich inzetten voor en met de senioren; de Burgemeester,
de Schepenen, het OCMW, de Commissie 3de leeftijd, de sociale Commissie (Koepel), het gemeentepersoneel, de
verenigingen actief in Watermaal-Bosvoorde, de GAVS van andere gemeenten, de Coördinatie van de Verenigingen van
Senioren(CAS), de deskundigen uit de universitaire wereld.
Een greep uit de leerrijke ontmoetingen :


Bijwonen van colloquia en besprekingen over veelvoudige thema's, met name:
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Ontmoetingen: Mevr SEUTIN, Directrice van « Vivre chez soi », Mevr de GERLACHE, deelneemster aan een project van
gemiddelde huisvestingen, Aartshertogen square, Mevrouw BUYENS, Directrice van WB En plein Air.



deelname, in overleg met de Schepen van Gezondheid, van een lid van de GAVS aan het Gezondheid Comité;



aanwezigheid op wijk vergaderingen; aanwezigheid in de commissies « Koepel » en « 3 eleeftijd » (OCMW);
aanwezigheid aan de senioren koffietafel (sociaal Leven); aanwezigheid in de Gemeenteraden.



Vertegenwoordiging/bezoek: bezoek van Wabo (Nederlandstalig sociaal-cultureel centrum van WB) en onderhoud met
zijn Directrice Mevrouw De BEIR en verantwoordelijke voor Zoniënzorg, Mevrouw DELPLANQUE, bezoek van het
commissariaat van WB.

Opdat de bevolking zich over GAVS zou kunnen informeren, zijn de acties en middelen in het activiteiten verslag van 20172018 opgenomen verdergezet:


De goedgekeurde PV’s van de statutaire vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de gemeente, onder de
rubriek « Participation » Link: http://watermael-boitsfort.be/fr/commune/participation/conseil-consultatif-communal-des-aines.



Een nieuwe flyer werd uitgewerkt en verdeeld.



Het mail adres van GAVS: cccawbgavs@wb.irisnet.be en de telefoon 02/674 74 71



De GAVS publiceert artikelen, onder de rubriek « de stem van de senioren », in alle « 1170 ».

De volgende tabel presenteert een beknopte samenvatting van activiteiten en resultaten met betrekking tot: 1° de taken van
GAVS (zie art. 2 en 3 van HR) en 2° wat in het Actieplan 2017-2018 werd voorzien:
Taken – doelstellingen
zie. Huishoudelijk
Reglement

Voorziene Activiteiten en gewenste
resultaten
zie. Actieplan 2017-2018

Activiteiten en resultaten
de feiten
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2017-2018
Art. 2 - de GAVS missie is het
bespreken van gemeente
kwesties om de Gemeenteraad of
het College van de Burgemeester
en Schepenen te voorzien van
aanbevelingen voor het
ontwikkelen van beleid dat
rekening houdt met de behoeften
van oudsten.

GAVS zal de voorbereidende documenten
voor de Gemeenteraad blijven voorafgaand
bestuderen met betrekking op de ouderen,
teneinde, eventueel, relevante adviezen
aan deze Raad te kunnen geven die de
effectieve leden afwisselend volgens
beurtrol zullen kunnen bijwonen.

De voorafgaande studie van de
voorbereidende documenten in de
gemeenteraden wordt gemaakt door het lid
dat over het exclusieve toegangsrecht
beschikt. Effectieve leden hebben alle
Gemeenteraden bijgewoond.

Art. 3.1 - de situatie van ouderen Het onderzoek bij en met de oudere
De « digitale breuk » is een van de eerste
zowel bestuderen uit moreel,
bevolking van Watermaal-Bosvoorde zal de behandelde thema's geweest, gevolgd door
materieel als cultureel standpunt. ouderen en de actoren van het veld via
« De toegang tot WZC », « De Vrije tijd en
spreek groepen ontmoeten.
het sociaal Leven ».
Art. 3.2 - bijdragen tot de
valorisatie van ouderen in de
maatschappij en streven tot hun
werkelijke integratie in het
gemeenschapsleven.

Een digitale versie van het « Klein Witboek
van senioren » met de regelmatig
bijgewerkte inhoud zal beschikbaar zijn op
de website van de gemeente, onder de
rubriek « Participation » zijn. Link
http://watermaelboitsfort.be/fr/commune/participation/conseilconsultatif-communal-des-aines

De sociale Dienst van de Gemeente
uitgaande van de verantwoordelijkheid en de
uitvoering van de reactie op deze behoefte,
door de productie van een « Gids van
senioren van WB », de GAVS was actief
betrokken. Het is deze versie die voortaan
beschikbaar is op de site.

Art. 3.3 – bekendmaken van het
streven en de rechten van de
ouderen.

Het houden van 2 groepen sprekers over
Voortreffelijk resultaat gevolg gevend aan
de thema's: «Vrije Tijd en sociaal Leven » een verslag aan de Gemeenteraad.
en «Veiligheid en Preventie: Zen blijven! ».
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De rubriek « de stem van de senioren »
van de « 1170 » zal systematisch gebruikt
Artikelen van de GAVS werden in elke uitgave
worden om ouderen te informeren en ze
verzoeken om te reageren, met name door van de « 1170 » gepubliceerd.
het mail adres GAVSwbgavs@wb.irisnet.be of de
telefoon 02/674 74 71 te gebruiken.
Opdat ouderen beter (en eventueel hun
advies en suggesties uitspreken) de acties De GAVS werd ingelicht over de vernieuwing
van GAVS zouden kunnen volgen, zijn PV’s van de website: hij beschikt over een nieuw
adres:
van de vergaderingen regelmatig
beschikbaar op de pagina’s van de
gemeente website. Hetzelfde geldt voor de
Actieplannen en activiteiten Verslagen.
Art. 3.4 - de Gemeenteraad
gidsen op de vragen betreffende
de beleidsmaatregelen en
programma's van de gemeente
die een weerslag op het leven
van ouderen hebben.

Zie Art. 2.

Zie Art. 2.

Al het nodige zal gedaan worden opdat de
adviezen die door de GAVS worden
gegeven, effectief beschikbaar zijn op de
website van de gemeente.

Zie Art. 3.3.

De GAVS zal verschillende adviezen geven,
met name over de volgende onderwerpen:


Suggesties om de digitale breuk
te reduceren. Verschillende leden
hebben zich geïnvesteerd in de
goede werking van de OCR

De informatica cursussen om de
numerieke breuk bij senioren te
verminderen zijn een groot succes;
het verslag dat aan de Raad wordt
voorgelegd, resulteerde in een begroting
en een contract werd ondertekend met
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Art. 3.5 – zorgen voor een
verenigende rol tussen
activiteiten, initiatieven en
verenigingen die zijn ontworpen
om te voldoen aan specifieke
verwachtingen van senioren n
eventueel met innoverende
activiteiten en projecten van

(Digitale Openbare Ruimte), die
een enorm succes heeft. Het
advies zal de ambitie hebben om
1° de toegang en het gebruik van
de bestaande numerieke
systemen te vergemakkelijken 2°
bijdragen tot de redesign van de
systemen waarvan het gebruik
minder ingewikkeld zou kunnen
en moeten zijn.

FOBAGRA ondertekend. Verschillende
leden hebben zich daadwerkelijk in hun
geïnvesteerd en zorgen, in samenwerking
van twee vrijwillige formateurs en 6
assistenten, voor een goede werking van
OCR gewaarborgd. De cursussen hebben
zich tot smartphones en tablets verspreid.



De specifieke vragen van GAVS
betreffende de aanpassing van
de Keym plaats.



De vragen betreffende de
vloerbedekking, de banken en de
verlichting zullen worden overwogen.



Wijziging van het huishoudelijk
reglement van GAVS.





De « 1170 » de look, zijn inhoud,
zijn distributie en zijn
complementariteit met de andere
media van informatie.

In uitwerking om het in overeenstemming te brengen met de
beschikking van 27 07 2017 van de
Regio Brussel-Hoofdstad.



Een advies « Presentatie van “1170“ »
is opgesteld en toegepast.

Het bijwerken van de « Gids van senioren
van WB » zou (zie hierboven Art. 3.2) er
moeten toe bijdragen. Zie eveneens: het
overleg dat onder de tabel wordt vermeld.

Zie hierboven Art. 3.2.

De organisatie van besprekingen, in
samenwerking met verschillende
Schepenen (Gezondheid, sociaal Leven) is

De besprekingen: « De lijfrenten »,
« Preventie en veiligheid: Zen blijven! »
hebben een levendig succes gehad.

Zie eveneens: de samenkomsten die in
eerste bladzijde worden vermeld.
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start gaan.

voortgezet.

Art. 3.6 - de doeltreffendheid van Deze vraag zal in de vragenlijst ingesloten
de beleidsmaatregelen en
worden (zie hierboven Art. 3.1).
praktijken van de gemeente
evalueren die bijzonder relevant
zijn voor de senioren.

Intussen, verheugt de GAVS zich over de
voortreffelijke betrekkingen met alle
gemeente instanties.

Dit verslag werd door de effectieve Voorzitster en de leden geleverd en ingediend bij de Gemeenteraad op 01 maart 2019. De vragen zijn welkom. Wij
verzoeken u om ze te richten aan GAVSwbgavs@wb.irisnet.be
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