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Aanwezigen: 
 
 

Verslag 

 
Rudy Martens maakt het verslag op. 
 
 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Seniorenraad Ekeren 
Datum en uur 
vergadering: 

Woensdag 20 april 2022 om 9.30 uur 

Plaats vergadering: Kasteel Veltwijck - Hecernazaal 
Volgnummer:  
Datum volgende 
vergadering: 

Woensdag 1 juni 2022 om 09.30 uur 

 
 
Verslag vorige 
vergadering: 

Verslag van de seniorenraad van 2 februari 2022 wordt goedgekeurd 

  
Commentaar:  
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Bernaerts Maria Samana Bunt Martens Rudy Onafhankelijk 

De Meester Mart Neos Meys Ria 
Samana Schoonbroek-
Rozemaai 

Costa Vincent Samana Donk Plompen Annemie 
Districtsschepen 
senioren 

De Graef Maria Okra Mariaburg Raes Machteld 
Projectcoördinator 
Publieke Ruimte 

Delmulle Hilde Onafhankelijk Simons Guido Voorzitter 

Desmedt Erwin Onafhankelijk Steenacker Kim Seniorenconsulent 

Dever Simonne Okra Centrum Van Echelpoel Kim Projectmedewerker BIB 

Echelpoels Henri Gezinsbond Verdonck Christine Onafhankelijk 

Gulickx Freddy Okra Rozemaai Voet Claudine Okra Donk 

Kanora Constant Onafhankelijk Wils Jean Okra Mariaburg 

Verontschuldigd 

Bastiaensen Jos Okra Bunt Cauwe Anne Wzc St Vincentius 

Bellens Lutgart Onafhankelijk Meeusen Wies Districtssecretaris 

Calluy Liliane Samana Mariaburg Mortelmans Marleen DC De Nobele Donk 

Meeus Ria Okra Donk Van Drom Harald Wzc Christine 

VanBaelen Vital S Sport – Recreas 55+ Van Laer Sigerd Wzc Hof de Beuken 
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1. Kennismaking Wies Meeusen (districtssecretaris) 

 
Wies Meeusen heeft zich verontschuldigd.  De kennismaking wordt naar de volgende 
vergadering verzet. 
 
2. Kennismaking Kim Van Echelpoel (projectmedewerker bibliotheek) 

 
Kim stelt zich voor en licht haar rol binnen de bibliotheek toe.  Ze toetst af welke interesses 
en/of noden er leven binnen de seniorengemeenschap om in de toekomst, in samenwerking 
met de seniorenconsulent, een gericht aanbod te kunnen lanceren. 
 
4. Kennismaking Machteld Raes (Projectcoördinator Publieke ruimte) 
 
Machteld stelt zich voor en licht haar rol binnen het district toe. 
 
5. E – Toelichting concept Van De Weyngaertplein – Leo Vermandellei 

Machteld Raes geeft een toelichting over de heraanleg van het Van de Weyngaertplein aan de 
hand van een presentatie. 
 
De heraanleg werd als project geselecteerd bij Antwerpen Breekt Uit. De visie hiervan is om 
straten en pleinen zo aangenaam mogelijk te maken en extra ruimte te creëren voor groen en 
water. Meer info over Antwerpen Breekt Uit vind je hier: 
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/antwerpen-breekt-uit/over 
 
In oktober 2020 werden de bewoners van de straten Van de Weyngaertlei en Leo Vermandellei 
uitgenodigd op een infovergadering.  
In het voorjaar van 2021 konden de bewoners een leefbaarheidsbevraging invullen. 
Eind 2021 werden de resultaten toegelicht. 
 
Voor de heraanleg van het Van de Weyngaertplein werd er door het districtsbestuur advies 
gevraagd aan de seniorenraad. 
Hiervoor is er binnen de seniorenraad een werkgroep opgericht.  Deze werkgroep bestaat uit 
Jean Wils, Constant Kanora, Maria De Graef, Vincent Costa, Rudy Martens en Guido Simons.  Zij 
zullen een voorstel van advies uitwerken. 
Om een goed beeld van de situatie te krijgen zullen ze zich nader informeren tijdens de buurt-
infosessie welke gepland staat op woensdag 27 april 2022.  
Terugkoppeling van het advies aan het districtsbestuur is voorzien op 15 mei 2022. 
 
Hieronder de link naar de presentatie: 
 
https://ebesluitvorming.antwerpen.be/do/file/download/cmsobjectid/621e1280ff242d1bb43
01226/cmsfiletype/org?organid=145254 
 
Na de presentatie konden de leden van de seniorenraad nog bijkomende vragen stellen. 
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6. Overzicht werking 2020-2021 bevraging Vlaamse Ouderenraad 
 

Agendapunt wordt naar de volgende vergadering verzet (resultaten zijn nog niet binnen). 
Vele seniorenverenigingen van Ekeren vulden de bevraging in van de Vlaamse Ouderenraad. 
Waarvoor dank. De voorzitter bundelde alles samen en stuurde de bevraging door naar de 
Vlaamse Ouderenraad. Zo kan de Ekerse inbreng vergeleken worden met andere gemeenten. 

 
7. E-inclusie en digitalisering 
 
Na vele vergaderingen van de werkgroep en contacten met verschillende spelers start een 
volgende fase. Uit de bevraging werd er een goed beeld van de actuele digitale situatie bij de 
leden geschetst. Na aanreiken van de nodige tools (contactpersonen in kader van lesgevers 
e.d.) is het de bedoeling dat de verenigingen zelf instaan om verdere afspraken te maken om 
op deze digitale trein te stappen.  
Verenigingen gelegen in het centrum van Ekeren kunnen gebruik maken van de bibliotheek 
(Driehoekstraat) om hun lessen te laten doorgaan. Contactpersoon hiervoor is Kim Van 
Echelpoel.  
Uiteraard blijft de seniorenraad/werkgroep en het district fungeren als coördinator tussen de 
verschillende actoren. 
 
8. Activiteiten voor senioren vanuit District Ekeren 2022 
 
5 mei 2022   Vrijwilligersnamiddag 
19 mei 2022   Seniorensportdag 
19 september 2022  Seniorenbowling 
6 oktober 2022  Seniorenfeest 
 
Bij navraag voor het petanquetoernooi was er weinig belangstelling.  Hierdoor werd er beslist 
om deze editie te annuleren. 
 
9. Voorstelling Riksja Ekeren 
 
Luc De Rooms van AXI vzw geeft een toelichting over het project Riksja Ekeren. 
Met het budget van de burgerbegroting van district Ekeren werd dit project opgestart door 
Anny Joossens. Ondertussen kunnen de eerste ritten starten. Plezierige fietstochtjes met een 
echte Riksja voor alle personen die minder mobiel zijn in het district Ekeren: bewoners uit 
woonzorgcentra, bezoekers van dienstencentra, personen met een beperking, ouderen thuis, 
enz. 
Rudy Martens volgt dit verder op.  Bij vragen kan je hem steeds contacteren. 
 
10. Varia 
 

• Financiële ondersteuning werking seniorenverenigingen. 
Op de website van district Ekeren vindt je de basisvoorwaarden en het reglement om 
financiële steun aan te vragen. 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/financiele-
ondersteuning/financiele-ondersteuning-werking-senioren 

mailto:district.ekeren@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/financiele-ondersteuning/financiele-ondersteuning-werking-senioren
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/financiele-ondersteuning/financiele-ondersteuning-werking-senioren


 

 

 
 4 / 4 

Veltwijcklaan 27 – 2180 Ekeren  
district.ekeren@antwerpen.be 

 

• De voorzitter bedankte de seniorenraad en de werkgroepen om hun inzet bij onder 
andere: 
 

➢ het openbaar vervoer bus 730 
➢ dokters van wacht 
➢ digitalisatie 

 
 
 
Volgende vergadering seniorenraad woensdag 22 juni om 9.30 uur. 
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