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Aanwezigen 
 

 

Naam Naam Naam 

Boone Gillaine Matheyssen Swa Vleeschouwer Roger 

Brant Paul Monden Marina Wuyts Monique 

Brijs Tuur Morel Eric Wyn Diana 

Claes Lili Paeschuyzen Freddy Casters Heidi 

Daniëls Julien Rosseels Pascal  

De Backer Guido Sampermans Mia  

De Fré Silvia Torfs Ludo  

De Beuckelaer Guido Truyen Eddy  

Deridder Roger Van Craenenbroeck Lieve  

D’Hulst Pierre Van de Waeter François  

Dockx Steef Van den Heuvel Thamara  

Hufkens Guido Vanhoof Els  

Ketels Simone Van Poele Ludo  

Livens Philip Van Praet Eliane  

Verontschuldigd   

De Wit Johan Nuyttens Jean-Paul Van der Heyden Pascal 

Van Hoorick Irma Bruyneel Alice Deurau Robert 

De Bruyne Wim Vercammen Frank schepen De Ridder Louisa 

Van Nueten Louis Van Poele Suzanne Vanzieleghem Robert 

Afwezig   

Dictus Herman De Wilde Joke  

Versleegers Irene Vercauteren Marleen Koala  

 

 

1. VERWELKOMING 

 - Steef Dockx opent de vergadering met een warm welkom aan alle leden. 

 

Verslag 
 
Titel verslag: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE 

Datum en uur 

vergadering: 
27 november 2019 om 9.15 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (Raadzaal ) 

Volgnummer: 30 

Datum volgende 

vergadering: 
Nog te bepalen 

 
 

Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 
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2. DRINGEND TE BEHANDELEN PUNTEN. 
              - Michel Hallin heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de commissie mobiliteit 

alsook als lid van de seniorenraad. Bijgevolg moet er een nieuwe voorzitter gekozen worden. 

              -  Jullien Daniëls en Guido De Beuckelaer hebben zich voor deze functie kandidaat 

gesteld. 

              -  De leden van de Commissie hebben met een ruime meerderheid Guido De Beuckelaer 

verkozen als nieuwe voorzitter van de commissie mobiliteit, tevens wordt hij uitgenodigd als 

vast lid in het bestuur van de seniorenraad. 

 

3. TOELICHTING OVER HERSTRUCTURERING VAN WZC EN DC. 

( Philip Livens – Heidi Casters ) 

- Buurtzorgmanager > buurtzorg ontwikkelen vanuit het nieuwe woonzorgdecreet. 

- Klant/patiënt/ bewoner wordt centraal gezet, zorgen aangepast aan de noden v/d klant. 

- Gestart binnen de eigen organisatie samenwerking WZC/DC/thuisverpleging/GAW/DVC. 

- Uitbreiding naar alle actoren in de buurt professionele / mantelzorgers / vrijwilligers. 

- Eerste fase: Hoofdzetel WZC pelikaan aan de infobalie. 

- Antennes: in de DC. Van Kronenburg / Rozenboom / Kerkeveld / Bosuil / op lange termijn 

uitbreiding over heel Deurne. 

 

4. NABESCHOUWING VORMINGSDAG IN LIER / EN OPEN THEMADAG 
- Vormingsdag: uitstap zelf wordt algemeen positief ervaren. 

- Opmerking: - Spijtig lage opkomst deelnemers van de seniorenraad Lier. 

                       - Nogmaals zijn er mensen van Deurne die zich hadden ingeschreven en niet zijn 

komen opdagen. Maatregelen dringen zich op om dit in de toekomst te voorkomen. 

 

- Open Themadag: geslaagd met minder opkomst, maar achteraf een verzorgde receptie. 

             - Opmerkingen: 

- Mia Sampermans: juiste e-mailadres CCDeurne voor inschrijving  ccdeurne@antwerpen.be 

- Lieve Van Craenenbroeck: Voor inschrijving moet Okra volledige naamlijsten indienen, en 

moet ieder lid zich bij aankomst in de CC. zich aanmelden. 

 

5. INBRENG VAN DE COMMISSIES. 
              - Wonen Zorg en Sociale Veiligheid: “Project eenzaamheid” In samenwerking met 

studenten van de Plantin Hogeschool werden interviews afgenomen in de wijken Kronenburg en 

Rozenboom. De resultaten moeten gebundeld worden om uiteindelijk gefinaliseerd te worden in 

een advies. 

               - Project Pennenvriend: In samenwerking met het stedelijk onderwijs Deurne, opstarten 

van briefwisseling tussen senioren en jongeren van het 5° en 6° leerjaar lager onderwijs. 

Modaliteiten moeten nog volledig uitgewerkt worden, opvolging Philip en Heidi 

               - Mobiliteit:  concept Lakborslei > advies   Ruimtevaartlaan vervangen speelplein > 

advies.  De Lijn “cirkellijn” tram 5 en 9 via de Ruggeveldlaan, de noord-zuid verbinding Deurne 

optimaliseren en opvolgen. 

 

6. VOORLOPIGE PLANNING A.V. EN B.V. 
                 -  Planning voorzien op de eerste bestuursvergadering van 2 december 2019. 

 

mailto:ccdeurne@antwerpen.be
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7. VOORLOPIGE PLANNING VAN DE EVENEMENTEN 2020 
                - Thema’s in voorbereiding:  Tegenstellingen Vlaanderen Wallonië.   

                                                               Van bestuur tot burger. 

                                                               Mobiliteit in al zijn vormen 

                                                               Organiseren van een quiz. 

 

8. VARIA EN RONDVRAAG. 

Er waren verschillende tussenkomsten i.v.m. het stop zetten van het A-Blad. Inderdaad een 

spijtige zaak die we moeten kaderen in de bezuinigingen van de stad. We hebben nog wel de 3 

maandelijkse brochure maar vinden hier te weinig specifieke informatie voor senioren.  Aan het 

district vragen wij of het mogelijk is een soort e-nieuwsbrief te ontwikkelen die aan de noden 

van de doelgroep tegemoet komt. 

 

Vanaf 8 december gaat een nieuwe dienstregeling van start op De Lijn. Hier werd gevraagd of 

het niet mogelijk is een “ een inventaris mobiliteit voor senioren “ te maken. We bedoelen 

daarmee welke opstapplaatsen zijn verhoogd, welke zijn gevaarlijk en welke zijn ten alle tijden 

te vermijden. Waar kan ik bv. opstappen met een rollator? 

 

Door de veelvuldige vragen over de nieuwe dienstregeling verwijzen wij naar de brochure van 

De Lijn. Indien mogelijk zal Ludo brochures voorzien of digitaal aan deze vraag voldoen.  

 

Betreft oproep netwerking: 

Samen met u en vertegenwoordigers van de WZC’ s en Dienstencentra van Deurne, zouden wij 

graag brainstormen tijdens een netwerking vergadering die zal plaatsvinden in het WZC-Silsburg 

gevestigd op Herentalsebaan 597, 2100 Antwerpen en dit om 9u30, op maandag 3 februari 2020. 

Slechts één vertegenwoordiger per vereniging is toegestaan. De vergadering zal besloten worden 

met een maaltijd aangeboden door WZC. 

Deelname te bevestigen voor 24 januari 2020. Per mail: seniorenraad.deurne@antwerpen.be 

 

 

 

Verslaggever: Guido Hufkens. 

Volgende vergadering: nog te bepalen 

 


