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Aanwezigen 
 

 

Naam Naam Naam 

Boone Gillaine Dockx Steef Vanhoof Els 

Brant Paul Halin Michel Van Hoorick Irma 

Brijs Tuur Hufkens Guido Van Nueten Louis 

Claes Lili Ketels Simone Van Poele Ludo 

Daniëls Julien Livens Philip Van Poele Suzanne 

De Backer Guido Matheyssen Swa Van Praet Eliane 

De Bruyne Wim Morel Eric Vanzieleghem Robert 

De Fré Silvia Nuyttens Jean-Paul Versleegers Irene 

De Ridder Louisa Rosseels Pascal Wuyts Monique 

De Wit Johan Torfs Ludo Wyn Diana 

Deridder Roger Truyen Eddy  

Deurau Robert Van Craenenbroeck Lieve Vercauteren Marleen (Koala) 

Dictus Herman Van de Waeter François Vercammen Frank (schepen) 

   

Verontschuldigd   

De Wit Johan Monden Marina Van der Heyden Pascal 

Van den Heuvel Thamara Bruyneel Alice Sampermans Mia 

Paeschuyzen Freddy Vleeschouwer Roger D’Hulst Pierre 

Afwezig   

Kesteleyn Hélène De Wilde Joke Ria Demey: ontslagnemend 

   

 

 

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: 
25 september 2019 om 9.15 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (Raadzaal ) 

Volgnummer: 29 

Datum volgende 

vergadering: 
Nog te bepalen 

 
 

Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 
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2. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 15.05.2019 

 - goedgekeurd mits volgende aanpassing: François Van de Waeter werd als afwezig 

genoteerd maar hij had zich wel verontschuldigd voor deze vergadering. 

  

3. HERSTRUCTURERING VAN DE SENIORENRAAD 

 - het Algemeen Werkkader van de stad Antwerpen waar alle districten moeten mee 

werken is niet voldoende voor de werking van onze seniorenraad. Er is besloten om een 

Aanvullend Werkkader op te stellen dat voor onze werking van belang is. 

Enkele punten die hierin vermeld worden zijn o.a. dat er geen afgevaardigden worden aangeduid 

voor een vereniging. Alle leden zijn nu deskundigen. 

Aanverwanten mogen niet meer samen stemgerechtigd zijn. 

De commissies moeten adviserend zijn. 

De Commissie Activiteiten is niet adviserend en wordt vervangen door de cel “Event Assist”. Bij 

ieder evenement zal er tijdens de Algemene Vergaderingen een oproep gedaan worden naar 

vrijwilligers om mee te werken aan het geplande evenement. 

De commissies mogen maximum uit 9 leden bestaan. 

 

4. NIEUW: AANVULLEND WERKKADER, PROTOCOL, TAAKOMSCHRIJVING 

 - het Aanvullend Werkkader, Protocol en Taakomschrijving zal naar alle leden per mail 

worden toegestuurd. Leden die niet digitaal zijn ontvangen dit per brief. 

   

5.  BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

 

 - tijdens de vergadering van 4 september jl. is er overeengekomen om in het ganse district 

de straten op te lijsten waar het wenselijk is aanpassingen te doen om ze veilig en comfortabel te 

maken voor alle weggebruikers. Er is op deze vergadering een oproep gedaan om vrijwilligers te 

vragen dit te doen in hun buurt. Zij die willen meewerken, kunnen een mail sturen naar Ludo 

Torfs. 

 - hebben zich al opgegeven: Lieve Van Craenenbroeck, Tuur Brijs, Julien Daniëls, 

Simone Ketels, François Van de Waeter, Silvia De Fré, Pascal Rosseels, Suzanne Van Poele. 

 

Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Philip Livens) 

 

 - wegens het afhaken van Bpost heeft Philip Livens contact gehad met de Plantijn 

Hogeschool en de studenten zijn bereid hun medewerking te verlenen aan de enquête over 

“Sociale Eenzaamheid”. De commissie kan dus gelukkig weer starten. 

 

6. OPEN THEMADAG: HEDEN EN TOEKOMST 

 - het programma voor de Open Themadag van 20 november staat op punt. Zoals eerder al 

vermeld is het thema: “De grijze goesting” met een toelichting van Joeri De Ren (directeur 

zorgbedrijf) over het boek dat hij daarover geschreven heeft. Voor het ontspanningsgedeelte 

verwelkomen we de comédienne Arianne Van Hasselt. Het volledige programma zal nog naar 

iedereen doorgestuurd worden. 

Opgelet: inschrijven is verplicht en doet men rechtstreeks via het CC Deurne via mail of 

telefonisch. Telefoon: 03/360 85 50; E-mail: ccdeurne@stad.antwerpen.be 

mailto:ccdeurne@stad.antwerpen.be
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 - in het voorjaar van 2020 zal de Open Themadag in het teken staan van de mobiliteit in 

al zijn facetten. 

Voor het najaar kunnen we hoogst waarschijnlijk een beroep doen op Christophe De Borsu met 

echtgenote Annick De Wit die ons de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen 

toelichten. 

 

7. DAG VAN DE SENIOR 

 - de afgelopen jaren was de dag van de senior geen succes meer. Daarom zoeken we naar 

mogelijkheden om er terug een succesvol evenement van te maken. Door activiteiten in te 

plannen die de senioren terug enthousiast maken hopen we dat ze terug talrijk zullen deelnemen. 

Voor 2020 wordt er bv. gedacht aan het organiseren van een quiznamiddag. 

  

8. VORMINGSDAG LIER: woensdag 23 oktober 2019 

 - voor onze vormingsdag in Lier worden de laatste voorbereidingen op punt gezet. 

Het vertrek s ’morgens is voorzien vanuit het districtshuis om 09.00u. met de bus.  

Wat al vast staat is dat we s’middags gaan eten in het restaurant Elzenhof op de Grote Markt. 

Nadien volgt er een bezoek aan het Stadsmuseum en ook nog aan het Begijnhof indien er 

voldoende tijd overblijft. 

Na een laatste drankje in het Elzenhof brengt de bus ons terug naar Deurne. Vertrek in Lier is 

voorzien rond 17.30u. 

 

9. “INSCHRIJVEN =DEELNEMEN” 

 - in het verleden hebben we meermaals moeten vaststellen dat er leden die zich hadden 

ingeschreven om deel te nemen aan een evenement niet kwamen opdagen. Dit zonder enige 

verwittiging. Dat is niet alleen onbeleefd maar ook respectloos! Tenslotte zijn er voor hen ook de 

nodige onkosten gemaakt. 

Natuurlijk houden we er rekening mee dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen 

opduiken waardoor je niet onmiddellijk kan bellen of mailen, verwittig dan iets later a.u.b. 

Vandaar het besluit om in de toekomst volgende maatregel te treffen: wie zich heeft 

ingeschreven en niet komt opdagen zonder geldige reden kan niet meer inschrijven voor een 

volgende deelname. 

 

10. KARLA BLOMME ( ombudsvrouw stad Antwerpen ) 

 - Karla Blomme deelt ons mee dat de oorsprong van de ombudsvrouw/man zijn 

oorsprong vindt in Zweden. Het was de bedoeling om de burgers te beschermen tegen willekeur. 

De eerste ombudsman van Antwerpen was Tuur Van Wallendaal, en is gestart in 1990.  

De ombudsvrouw is een onafhankelijke en onpartijdige functie en zeer toegankelijk. 

Het kantoor is gevestigd in het Permeke gebouw aan het De Coninckplein 25 en de ingang is in 

de Muizenstraat. 

Wanneer je problemen hebt met politie, brandweer, OCMW, stedelijk onderwijs, sociaal 

verhuurkantoor kan je bij haar terecht. Ook voor andere problemen kun je bij haar advies vragen. 

Je kunt haar ook bereiken via e-mail: ombudsvrouw@stad.antwerpen.be of op het gratis 

telefoonnummer: 0800 94 84 3. Je mag ook langsgaan met of zonder afspraak. 

 - zij werkt ook samen met de dienst UNIA die zich vooral richt naar gehandicapten en 

ook tegen discriminatie werkt.  

Deze informatie zal opgenomen worden in de seniorengids. 
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11. CEL “EVENTS ASSIST” 

 - voor de Open Themadag van 20 november 2019 werd een oproep gedaan naar 

vrijwilligers om alles mee in goede banen te leiden. 

Dit zijn: Tuur Brijs, Eric Morel, Julien Daniëls, Steef Dockx, Eliane Van Praet, Louisa De 

Ridder, Ludo Van Poele, Ludo Torfs, Suzanne Van Poele. 

 

12. VARIA EN RONDVRAAG 

 - op 6 november 2019 heeft er een dansnammiddag plaats in DC Bosuil met 

medewerking van radio Minerva van 14u tot 17.30u. 

 - het nieuwe systeem om mails te versturen naar groepen of meer dan 3 personen is 

bedoeld om misbruiken te voorkomen in verband met de wet op de privacy. 

Dus stuur je de mail naar jezelf en in BCC zet je alle andere personen aan wie je de mail wil 

verzenden. 

 - er wordt gevraagd om onze seniorenraad meer naar buiten te laten treden en om de 

communicatie te verbeteren. 

 - onze Schepen voor o.a. Seniorenbeleid, Frank Vercammen heeft een aangename 

boodschap voor ons. Hij bedankt de seniorenraad voor het harde werk dat wij doen en beloofd 

een goede opvolging van onze adviezen. Het is leuk te horen dat ons werk gewaardeerd wordt. 

Bedankt Frank! 

 

 

  

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

 

Volgende vergadering: nog te bepalen 

 


