STEDELIJKE GEZINSRAAD
ZOTTEGEM
Verslag van de bijeenkomst op woensdag 8 februari 2017
Betreft:
1. Goedkeuring verslag 14 december 2016
2. Bespreking evaluatie
2.1. Jaarverslag
2.2. Avondwandeling
2.3. Thema 2017
3. Varia en nieuws uit de adviesraden
Aanwezig Karine Mons, Dirk Pede, Agnes Labee, Jacqueline Vanderstichelen,
Koen Lannau
Verontschuldigd Kurt De Loor, Marijke Van Audenhove, Marleen Coppens
Bea De Noyette, Madeleine Cornil, Claudine De Sutter
1.Goedkeuring verslag
geen opmerkingen, goedgekeurd
2. Bespreking-evaluatie
2.1. Jaarverslag
vergaderingen
17 februari bespreking thema mobiliteit, project ouder worden in je buurt
20 april bespreking thema mobiliteit met bevoegde schepen, heeft niet
plaatsgevonden, schepen had foute datum genoteerd in zijn agenda.
14 december evaluatie avondwandeling, bespreking project ouder worden in je
buurt
Activiteiten
Avondwandeling met bezoek vernieuwd woonzorgcentrum 1 juli 80 deelnemers
Plantjesweekend kom op tegen kanker 3de weekend september, goed verlopen.
2.2. Avondwandeling
vrijdag 23 juni vertrek om 19u bib
bezoek aan Sanitary en Centrum Streekgeschiedenis (Markt)
Marleen en Karine stippelen wandeling uit van +/- 1 uur.
Afsluiten met hapje en drankje bib
Willen Chantal / Katty uitnodiging/flyer opmaken, contact leggen voor een
woordje uitleg (+/- 20 minuten ) in CS en Sanitary

2.3. Thema 2017
Reeds besproken mobiliteit (2016) , veiligheid (2015), gezinnen in armoede
(2014), huisvesting ( 2013). Dit zijn alle thema’s van ons memorandum.
Wij werken verder aan het thema mobiliteit. We zouden een verkeerswandeling
Centrum organiseren ( vermoedelijk begin september i.s.m. andere adviesraden).
Dirk zal bij verkeersraad informeren en willen Katty/Chantal informeren bij
andere adviesraden of zij willen aansluiten bij dit voorstel.
We zouden promotie voeren bij de avondwandeling.

3.Varia en nieuws uit de adviesraden
Donderdag 18 mei 19u30 vorming in het HVK vandaag ben ik niet vrolijk door
Isa Deschuyteneer.
Er wordt aandacht gevraagd voor probleem bij wachtdienst apotheek in het
weekend. Het zou voorvallen dat men naar apotheek in Everbeek dient te gaan.
Volgende vergadering
Verkenning wandeling 7 juni om 19u bib (zonnig weer)of Markt (regen)
Karine sluit de vergadering af en wenst elkeen behouden thuiskomst.

