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1. Vorige verslag:
Geen opmerkingen.
Er werd wel gevraagd om de verslagen vroeger ter beschikking te stellen.
( worden die dan toch gelezen ? )

2. Toelichting door Koen Michiels, Alg. Directeur A.Z. Sint- Niklaas,
over de werking van het ziekenhuis.
Hij werd bijgestaan door Marc Geboers, hoofdgeneesheer en Henk Cuvelier,
fusiecoördinator.
Zie in bijlage: powerpointpresentatie

Vragen:
1. Hoe gaan de problemen in de geriatrie opgelost worden. Er is een continu probleem van
Onderbemanning en er zijn organisatorische problemen. De communicatie verloopt slecht.
Het tekort aan personeel wordt erkend; er zijn te weinig mensen beschikbaar. Er wordt gewerkt
om niet verpleegkundigen aan te werven, die een aantal administratieve taken kunnen
overnemen.
Er werken 220 artsen en soms zijn er tussen hen ook communicatieproblemen.
Om een aantal misverstanden en tekorten op te lossen werd er onlangs een elektronisch
opslagsysteem in gebruik genomen om foto’s centraal op te slaan.
Er zal tevens een elektronisch scanssyteem geïnstalleerd worden om veelvuldig
overschrijven van dezelfde informatie te voorkomen.
2 Vele mensen uit het hele Waasland komen naar het daghospitaal. Er zijn te weinig
parkeerplaatsen. Hiervoor werden tevens reeds voorzieningen getroffen en verschillende
huizen in de omgeving aangekocht om tot parking omgebouwd te worden. Het personeel moet
zijn auto op de verst afgelegen parkings parkeren, zodat er zo veel mogelijk ruimte vrij blijft voor
bezoekers in de directe omgeving.
3

Dienst 100: vele problemen. Bedient groot stuk van het Waasland. Linkeroever wordt bediend
vanuit Stuyvenberg in Antwerpen. Beveren plant een nieuwe brandweerkazerne aan de
expressweg E34. Zij zijn van plan om daar een MUG-team te installeren.
De spoed in Sint-Niklaas wordt gereorganiseerd. Binnenkort gaat het nieuwe centrum open,
dat veel groter en aangepaster zal zijn. Momenteel wordt aan de hand van een aantal
parameters bepaald, wie het dringendst zal geholpen worden.

3. Oproep voor vrijwilligers in verband met seniorenbeleid van de stad, o.a.
over eenzaamheid en armoede door Gwendoline De Vogel
Er zijn 2 groepen belangrijk, nl. de senioren en de gehandicapten. ( ongeveer 18.000 mensen )
Men tracht projectgericht te werken vanuit de sociale dienst. Men is gestart met een
behoeftenenquête bij de bejaarden. Dit is dan uitgemond in een beleidsplan.
Vanuit dit beleidsplan heeft men: een vrijwilligersteam opgericht.
opleiding voor thuiszorg georganiseerd.
aandacht voor valpreventie.
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Er worden huisbezoeken georganiseerd aan 80+ . Deze mensen zijn minder mobiel en de kans
op vereenzaming is heel groot.
De seniorengids is in 2009 gemoderniseerd.
Welke inzet heet men nodig als vrijwilliger: motivatie
Overdag tijd hebben
Er wordt ook een opleiding voorzien.
Kan er vanuit de wijkcomités een verantwoordelijke aangesteld worden ?
Iedereen met vragen kan terecht bij Gwendoline De Vogel op het Stadhuis; op tel: 03 760 91 43 of
via mail op gwendoline.devogel@sint-niklaas.be
4. Verslag van de verschillende raden:
Seniorenraad: In Nieuwkerken zijn er te weinig vrijwilligers
Er is een aanpassingspremie voor zelfstandig gehuisveste bejaarden
Er wordt gevraagd om de bejaarden te helpen in het sneeuwvrij maken van het
voetpad.
Sportraad:

- Geen enkele sportclub overleeft zonder vrijwilligers. Er is nu een wettelijk kader
voorzien voor deze vrijwilligers. Op 29/5 wordt daarover een voordracht
georganiseerd in het zwembad.
Sint-Niklaas heeft een contract met een verzekeringsmaatschappij afgesloten.
Iedere sportclub kan daarvan dus gebruik maken.
Ook op provinciaal vlak kan men een aanvraag indien. Dit is gratis maar
blijkbaar nogal omslachtig.
- Het na-Tour criterium dat vroeger plaats had in Hamme verhuist naar SintNiklaas.
- De veldrit op de Ster gaat door op 9/10/2010
- Op 3/7 wordt de sterkste man georganiseerd.

Cultuurraad:

- de meest recente informatie over het kunstwerk staat in onze laatste nieuwsbrief
- de Heemkundige kring kan beroep doen op 35 medewerkers

5. Varia:
-

door Delhaize werd een pannenkoekenslag georganiseerd ten voordele van Haïti op 30
Januari
Op zaterdag en zondag 6 en 7 februari wordt er een mosselfeest georganiseerd in zaal Ten
Bos, en dit ook ten voordele van HaÏti.
Fietspaden moeten beter sneeuwvrij gemaakt worden.

Opgelet: Volgende dorpsraad uitzonderlijk op donderdag 4 Maart
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