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Aanwezigen 
 

 

Naam Naam Naam 

Boone Gillaine Nuyttens Jean-Paul Van Ocken Luc 

Claes Lili Paeschuyzen Freddy Van Poele Suzanne 

De Beuckelaer Guido Rosseels Pascal Van Praet Eliane 

De Fré Silvia Torfs Ludo Vanzieleghem Robert 

De Ridder Louisa Truyen Eddy Versleegers Irene 

De Wit Johan Van Craenenbroeck Lieve Vleeschouwer Roger 

Dockx Steef Van de Waeter François  

Geron Raoul Van Der Steen Helena Tjerk Sekeris (Burgemeester) 

Ketels Simone Vanhoof Els Frank Vercammen (Schepen) 

   

   

Verontschuldigd   

Deridder Roger Dictus Herman De  Breuck Damien 

D’Hulst Pierre Wyn Diana Morel Eric 

Hufkens Guido Van Hoorick Irma Theunissen India 

   

   

Afwezig   

Matheyssen Swa Brant Paul Dictus Herman 

Van Nueten Louis De Wilde Joke Naderi Ali 

De Graeve Fanny Henderieckx Jan Royens Jan 

   

   

 

 

 

Verslag 
 
Titel verslag: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE 

Datum en uur 

vergadering: 
23 maart 2022 om 9.15 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (Raadzaal ) 

Volgnummer: 33 

Datum volgende 

vergadering: 
Woensdag 25 mei 2022 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 
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1. VERWELKOMING 

- Onze covoorzitter Steef Dockx opent de vergadering met een warm welkom naar de 

leden toe alsook onze burgemeester Tjerk Sekeris en schepen Frank Vercammen worden 

hartelijk verwelkomt. 

- Jammer genoeg volgt er een trieste mededeling: Julien Daniëls is overleden. Hij was 

toch jaren een gedreven medewerker in onze seniorenraad. 

We houden een minuut stilte ter nagedachtenis aan Julien. 

  

2. INGEKOMEN STUKKEN 

 - Geen 

 

3. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 22.02.2022 

 - Goedgekeurd. 

   

4. TOELICHTING ORGANOGRAM ADMINISTRATIE 

 - Tjerk Sekeris (districtsburgemeester) geeft ons een uitgebreide toelichting over de 

wijzigingen in het nieuwe organigram.  

Hieruit onthouden we vooral dat wegens een personeelstekort er geen aparte consulenten meer 

zijn voor cultuur, sport, jeugd en senioren. Dit wordt samengevoegd in de Cel Vrijetijdsbesteding 

en naar de betrokkenen gecommuniceerd via de Cel Communicatie. 

De aanspreekpunten voor onze seniorenraad zijn Cindy Peustjens en Lut Van Den Berghe. Yves 

Buntinck beheert de financiën en Sandra Janssens staat in voor de uitvoering van de aanvragen 

over de kosten van een evenement en bepaalt de aankopen. 

De belangrijkste persoon in dit hele gegeven is districtssecretaris Maarten Caestecker. Hij zal ons 

ook ten gepaste tijden een definitief organigram bezorgen. 

 

Nadien komt Fanny Vereecke toelichting geven over de stopzetting van de Seizoensbrochure 

Deurne en het verschijnen van een digitale nieuwsbrief. 

In bijlage vinden jullie hiervan de samenvatting. 

 

5. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES  

     Commissie mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar domein (G. De Beuckelaer) 

 - de commissie heeft 2 adviezen verstuurd naar het district. Er wordt gewacht op 

antwoord. 

Wegens het overlijden van Julien Daniëls is er een kandidatuur vrij in deze commissie waarvan 

Julien ook lid was.  

     Commissie wonen, zorg en sociale veiligheid (Johan De Wit) 
 - deze commissie moet terug worden opgestart en doet een oproep naar de leden om zich 

kandidaat te stellen. 

 

6. NIEUWE SRSA 

 - SRSA blijft verder werken zoals zij dit deden tot nu toe. Voor onze seniorenraad 

verdwijnt het Aanvullend Werkkader omwille van de opheffing van het "Werkkader 

Adviesraden en Inspraak". Een beslissing die is genomen door de Gemeenteraad van de stad 

Antwerpen. Voortaan werken wij onder de naam: "Seniorenraad Deurne". 
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7. EVALUATIE AANKOOP ELEKTRISCHE 3 WIELER 

 - Tot nu toe is er weinig belangstelling voor dit project. Er kwam ook de opmerking dat 

een elektrische driewieler moeilijker te bedienen zou zijn. Wordt nog opgevolgd. 

 

8. EVALUATIE OPEN THEMADAG dd. 09.03 2022 

 - Hierover kwamen alleen heel positieve reacties. Ook het thema "Het klimaat" zowel als 

de gastspreker Dirk Draulans werden zeer geapprecieerd. De apotheose was het 

ontspanningsgedeelte met 4Tact waarbij onmiddellijk de ambiance in gang kwam. Onze schepen 

Frank Vercammen nam ook even het woord om zijn waardering uit te spreken over deze 

themadag. 

 

9. VOORUITBLIK OPEN THEMADAG IN NAJAAR: 09.11.2022 

 - Het thema voor deze dag gaat over mobiliteit in zijn totaliteit. Een gastspreker van "De 

Lijn" is tot nu toe niet echt haalbaar. Zij hebben momenteel problemen om hun plannen te 

realiseren wegens financiële moeilijkheden. Vandaar dat zij nog niets kunnen zeggen over welke 

plannen al dan niet gerealiseerd kunnen worden. 

Andere gastsprekers zijn tot nu toe: Hayo Beekman (verkeerinformatie op radio en TV), Olivier 

De Smet (binnenscheepvaart), Herman Welters (journalist met een uitgebreide kennis over alle 

aspecten van mobiliteit). 

 

10. INFO-DEBAT " VAN BESTUUR TOT BURGER" OP 28 SEPTEMBER 2022 

 - Het wordt een info-namiddag en geen echt debat. Na de info door de gastsprekers is er 

wel mogelijkheid om vragen te stellen. 

Om alles in goede banen te leiden komt Jan Pandelaers als moderator. 

Gastsprekers: Tjerk Sekeris (districtsburgemeester) 

                       Anne Barré (stadbedrijfsdirecteur bestuurszaken) 

                       Maarten Caestecker (districtssecretaris) 

                       Een medewerker van de politie zal ook als gastspreker aanwezig zijn. 

Het is de bedoeling om vragen op voorhand door te mailen zodat deze gebundeld kunnen 

worden. Op deze manier verkleint het stellen van dezelfde vragen door verschillende personen. 

  

11.VORMINGSDAG IN OKTOBER 2022 

 - Onze covoorzitter Ludo Torfs heeft tot op heden nog geen antwoord gekregen van de 

voorzitter van de seniorenraad Tienen. Ludo Torfs en Steef Dockx gaan verder met het 

voorbereidend onderzoek. 

Voor de vormingsdag in 2023 gaan we hoogstwaarschijnlijk naar Gent. Hier moet uiteraard nog 

aan gewerkt worden. 

 

12. VARIA EN RONDVRAAG 

 - niet van toepassing. 

 

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

Volgende vergadering: woensdag 25 mei 2022 

 

 

 


