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Vergadering 4 november 2015 – goedkeuring verslag
De heer Jan Vandenberghe merkt op dat hij – tijdens de discussie over 30 jaar
Zonneheem – volgende bedenkingen had geformuleerd:
30 jaar Zonneheem moet stijlvol gevierd worden
Aan Minister Jo Van Deurzen dient – via de burgemeester – gevraagd worden een
feestrede te houden op donderdag 14 april 2016.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

KomUitPas – reglement – beslissing gemeenteraad
Tijdens de behandeling van dit punt zijn tevens aanwezig: Annemieke Pieters, directeur
CC Herbakker, Koen Geirnaert, coördinator lokaal sociaal beleid en Frederik Rogiers,
cultuurbeleidscoördinator.
De gemeenteraad heeft in 2009 de KomUitPas ingevoerd. Bedoeling is personen met
een beperkt inkomen de kans te bieden om ruimer deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod
in Eeklo.
De gemeenteraad heeft op 29 juni 2015 het reglement van de KomUitPas gewijzigd.
Voortaan dienen houders van een KomUitPas 25% van de toegangsprijs (voor een
activiteit) te betalen, de overige 75% komen ten laste van de Stad Eeklo. Deze tarieven
worden – volgens de beslissing van de gemeenteraad - toegepast door verenigingen en
stadsdiensten (waaronder ldc Zonneheem).
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Binnen het netwerk vrijetijdsparticipatie heeft men geconstateerd dat Zonneheem deze
tarieven niet toepast. Zonneheem geeft houders van een KomUitPas hetzelfde tarief als
een 55-plusser.
Het netwerk vrijetijdsparticipatie heeft aan het lokaal dienstencentrum Zonneheem
gevraagd de beslissing van de gemeenteraad inzake KomUitPas correct uit te voeren.
Deze vraag is de aanleiding van de gedachtewisseling tijdens de vergadering van de
centrumraad.
Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van een KomUitPas is recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming. De centrumleider heeft - op basis daarvan – de
kandidatenlijst “huurders flats Zonneheem” overlopen. Van de 32 kandidaten die op deze
lijst staan, komen er – op basis van hun inkomen – 15 personen in aanmerking om een
KomUitPas aan te vragen. Als wij deze cijfers doortrekken naar het bezoekerspotentieel
van Zonneheem, dan spreken wij vlug over 600 à 700 personen die – op basis van hun
inkomen – in aanmerking kunnen komen voor het aanvragen van een KomUitPas.
Omdat dit uiteindelijk een theoretische oefening is, besluit de vergadering dat het zinvol
is een antwoord te vinden op onderstaande vragen:




Hoeveel inkomensverlies - op jaarbasis - derft het stadsbestuur door het gebruik
van de KomUitPas? Annemieke Pieters zal deze cijfers bekijken voor De
Herbakker, bibliotheek, jeugddienst, sportdienst, BKO, Kunstacademie.
Zonneheem zal – naar tarieven toe – een oplijsting (op jaarbasis) maken van alle
georganiseerde activiteiten, met de gehanteerde tarieven en het tarief volgens
KomUitPas.
Tevens zal Zonneheem een lijst opmaken van samenwerkingsverbanden (kisp,
pcvo) waar het volledige inschrijvingsbedrag (per persoon) dient doorgestort te
worden aan de school (cfr. Kunstacademie).

Begin 2016 zullen de centrumraad en het netwerk vrijetijdsparticipatie een samenkomst
beleggen om bovenstaande cijfers te bespreken en voorstellen naar de toekomst uit te
werken.
De centrumraad wil – naar aanleiding van dit gesprek – nogmaals benadrukken dat het
schepencollege en de gemeenteraad zich niet houden aan de beslissing van de
gemeenteraad d.d. september 2014 die zegt dat alle beslissingen die betrekking hebben
op de algehele werking van het lokaal dienstencentrum Zonneheem - vooraf - voor advies
dienen voorgelegd te worden aan de centrumraad. Met de beslissing “Welzijn – wijziging
reglement KomUitpas – goedkeuring” door de gemeenteraad d.d. 29/06/2015 is dit
andermaal niet gebeurd.

Nieuwe personeelsformatie – stand van zaken
Het voorstel van nieuwe personeelsformatie is niet behandeld op de gemeenteraad van
oktober 2015 en is doorverwezen naar een gemeenteraadscommissie, waarop ook de
voorzitters van de verschillende adviesraden zijn uitgenodigd.
De leden van de centrumraad hebben het persartikel van het stadsbestuur gelezen.
Daarin zegt de heer burgemeester dat het voorstel van nieuwe personeelsformatie moet
worden aangepast op het domein Welzijn en in het bijzonder het lokaal dienstencentrum
Zonneheem.
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In hetzelfde persartikel zegt de heer burgemeester ook dat de verschillende
stadsdiensten meer moeten inzetten op een horizontale werking waarin bijvoorbeeld de
Herbakker, sportdienst, bibliotheek ook activiteiten voor senioren kunnen organiseren;
De centrumraad is verwonderd over deze passage, want deze stadsdiensten
organiseren al jaren activiteiten voor senioren, en dat is maar goed ook. Hoe meer
verscheiden het aanbod naar senioren toe is, hoe interessanter het wordt voor elke
oudere.
De kracht van Zonneheem – als lokaal dienstencentrum – ligt hem juist in het feit dat een
grote verscheidenheid aan activiteiten wordt aangeboden op een vaste locatie (“mijn
tweede thuis”, zeggen vele senioren) en dat deze activiteiten tevens middel zijn om het
sociale netwerk continue te versterken.
De voorzitter stelt de vraag aan de vergadering als het niet zinvol is om heel de
problematiek van Zonneheem warm te houden door middel van een petitie of open brief.
Schepen Freddy Depuydt zegt dat het voorstel van nieuwe personeelsformatie herwerkt
wordt. Laat ons afwachten wat dit nieuwe voorstel inhoudt.
De vergadering beslist dan ook om voorlopig een petitie en/of open brief in de koelkast
te laten.
De voorzitter wenst aansluitend Freddy, Lut en Marc te bedanken en te feliciteren voor
hun duidelijke standpunten en tussenkomsten betreffende Zonneheem op de
gemeenteraadscommissie.
De heer Jan Vandenberghe meldt dat de heer Burgemeester het seniorenbeleid voor de
komende jaren komt verduidelijken op de eerstvolgende vergadering van de
seniorenraad (maandag 11 januari 2015). Daarbij zal zeker volgende concrete vraag
gesteld worden: hoe ziet het stadsbestuur de toekomst van het lokaal dienstencentrum
Zonneheem?
In de rand van het gesprek rond de nieuwe personeelsformatie wil de centrumraad
nogmaals duidelijk maken dat het communicatiebeleid van het stadsbestuur faalt. In
plaats van te praten met elkaar, verstuurt het stadsbestuur een persbericht.

Parkeervrij maken Marktplein – vraag om advies
De voorzitter heeft van het stadsbestuur de vraag gekregen advies te formuleren rond
het idee “parkeervrij maken Marktplein”, met een proefperiode tijdens de maanden juli en
augustus 2016
Tijdens het gesprek worden volgende zaken aangehaald:
 Bewoners en horeca-uitbaters op de markt bevragen
 Om centrum leefbaar/gezellig te maken, auto’s weg van de markt
 In de Boelare worden nu al parkeerplaatsen ingenomen door terrassen
 Bij parkeervrij maken van de markt moeten alternatieve parkeerplaatsen gezocht
worden
 Tijdens elke wekelijkse donderdagmarkt is er veel volk in Eeklo, zijn er geen
parkeerplaatsen beschikbaar op de Markt en hebben wij nog niemand horen
klagen over gebrek aan parkeerplaatsen
Na gedachtewisseling formuleert de centrumraad het volgende advies:
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De centrumraad van het lokaal dienstencentrum Zonneheem is voorstander van
een autovrij Marktplein. Dit bevordert de leefbaarheid van en de gezelligheid in
het centrum. Belangrijk en zinvol is wel dat het marktplein wordt “aangekleed”
(gezelliger gemaakt) en dat de doorgang wordt afgeschermd (zodat het
doorgaand verkeer de gezelligheid op het marktplein zo minimaal mogelijk
hindert.).

30 jaar Zonneheem - programma
De centrumraad hecht zijn goedkeuring aan het onderstaande programma in het
kader van de viering “30 jaar lokaal dienstencentrum Zonneheem”:
Aan Elie Prins wordt gevraagd een logo “30 jaar lokaal dienstencentrum Zonneheem”
te ontwerpen.
Tijdens het feestjaar willen wij drie grote accenten leggen:
Week van 11 tot en met 15 april 2016
Dinsdag 12 april -

bedankingssamenkomst voor alle vrijwillige medewerkers
Koud buffet (gevraagd aan PCDO Eeklo – deeltijds onderwijs –
opleiding keukenmedewerker en hulpkok)

Donderdag 14 april

Vrijdag 15 april

Academische zitting voor vrijwilligers en genodigden
Aan de heer Jo Van Deurzen , Vlaams Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt gevraagd de
feestrede uit te spreken
De afdeling Huishoudkunde van het Koninklijk Atheneum
van Eeklo verzorgt aansluitend een feestelijke
verjaardagsreceptie
De namiddag wordt afgesloten met een optreden van het
kwartet Boogie Boy
grandioze koffietafel voor 80-plussers met uitgebreid
dessertenbuffet verzorgd door de leerlingen “grootkeuken” van
het College O.-L.-V-Ten-Doorninstituut te Eeklo.
Muzikale animatie wordt verzorgd door Eddy Vroman

Zomer in Zonneheem 2016
Dinsdag 16 augustus

megafietshappening
Weetjes voor meetjes en peetjes
Schieting op liggende wip

Woensdag 17 augustus

aperitiefconcert met seniorenorkest Eeklo
Mosselfestijn
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Tuinfeest met optredens buitenlandse folkloregroepen ism
het Internationaal Folklorefestival Hasselt
Donderdag 18 augustus

Sprankelend ontbijt met bubbels
Recreatief petanquetornooi
Zomerkoffietafel (muzikale animatie nog niet bepaald)

Week van 12 tot en met 16 december 2016
Woensdag 14 december geheugenkoor nodigt uit voor een muzikale namiddag
Donderdag 15 december kerstconcert (artiest nog te bepalen)
Kwis “per seconde grijzer”

Verder worden alle geplande activiteiten tijdens het feestjaar in het teken gesteld van
de 30ste verjaardag van Zonneheem.
Ook willen wij de nostalgische toer opgaan met onder andere het opdiepen van oude
foto’s (aan de hand van een permanent lopende PowerPoint) en videovertoningen
van de in het verleden gespeelde toneelstukken.
Bovenstaand programma is op 9 december 2015 doorgestuurd naar het stadsbestuur en
wordt op dinsdag 22 december 2015 behandelt in het Schepencollege.

Varia
De voorzitter meldt de vergadering dat de adviesraad voor het AZ Alma voor de eerste
keer samenkomt op 17 december ek. De voorzitter zal de centrumraad op de hoogte
houden van de besprekingen.
De nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwillige medewerkers kan uiteindelijk terug plaats
vinden op 2 januari, dit dank zij de tussenkomst van schepen Freddy Depuydt. De
voorzitter en de centrumraad bedanken hem daarvoor zeer hartelijk !

5

