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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE
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Districtshuis Deurne ( commissiezaal )
16
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Goedgekeurd

Aanwezigen
Naam

Naam

Naam

Bal Lucien

Huygen Charles

Maes Karen (districtsschepen)

Bertho Ingrid
Brijs Tuur
Coopman Guido
Coorman Mariette
Daniëls Julien
De Fré Silvia
Hufkens Guido
De Nijs Amanda
De Ridder Louisa
Demey Ria
Deurau Robert
D’Hulst Pierre
Dockx Steef
Verontschuldigd
Bartelen Karel
Deknock Katrin
Conings Corinne
Wils Josée
De Caluwé Georges
Brant Paul
Afwezig
Patoor Lisa
Claes Henri

Ketels Simonne
Krols Louis
Livens Philip
Matheyssen Swa
Morel Eric
Naelaerts Edy
Paeschuyzen Freddy
Paelinckx Cindy
Vanhoof Els
Van Poele Suzanne
Van Praet Eliane
Vancraenenbroeck Etienne
Van Zieleghem Robert

Van de Wege Tinne (seniorenconsulente)

Kesteleyn Hélène
Van Poele Ludo
Sampermans Mia
Boone Gillaine
Van Craenenbroeck Lieve
Van de Waeter François

De Wit Johan
Deridder Roger
Torfs Ludo
Brant Paul
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1. VERWELKOMING
- we verwelkomen 2 nieuwe leden voor onze seniorenraad nl. Mevr. Paelinckx Cindy van
het DC Arena en Dhr. Vanzieleghem Robert die tijdens de Open Themadag interesse heeft
gekregen om lid te worden van de seniorenraad. Van harte welkom!
- Karen Maes (districtsschepen) mogen we eveneens van harte verwelkomen op onze
vergadering.
We noteren spijtig genoeg al veel afwezigen en dit waarschijnlijk omdat juni al voor velen een
verlofperiode is.
2. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 09.03. 2016
- goedgekeurd
3. INGEKOMEN STUKKEN
- de verbinding tussen Deurne Noord en Deurne Zuid is met het openbaar vervoer niet
optimaal. Karen Maes (districtsschepen) stelt een nieuw project voor om deze verplaatsing
vlotter te laten verlopen. Het gaat nl. om de FIETSTAXI. Er is plaats voor 2 personen en een
opbergruimte om je boodschappen op te bergen. Naar een oplossing om bij regenweer toch
droog te zitten wordt nog gewerkt. Momenteel zijn er voorlopig 2 fietstaxi’s beschikbaar die 3
dagen per week zullen rijden. Er moet wel voor gereserveerd worden. Dit kan via de
dienstencentra en buurthuizen. Voor een half uur betaal je 2 euro. De standplaats van de
fietstaxi’s is als volgt: maandag: - dienstencentrum Bosuil
dinsdag:
- buurthuis t’Pleintje (Sint Rochusstraat)
donderdag: - buurthuis Dynamo (Ten Eekhovelei)
Het betreft hier een proefproject dat van start gaat op 23 augustus tot eind december.
- het district heeft de intentie om vanaf oktober van start te gaan met een digitale
seniorengids. De verenigingen kunnen via deze weg veel vlugger hun activiteiten kenbaar maken
en is de informatie up to date. De senioren die nog niet zo vertrouwd zijn met het gebruik van
digitale informatie kan hulp geboden worden zodat zij er toch mee vertrouwd geraken.
- vanaf 1 juli kan men in ons district ook een mantelzorgpremie aanvragen. Deze premie
bedraagt 120 euro per jaar. Het reglement voor de toekenning van deze premie zal ook op de
website gezet worden.
- Tinne Van de Wege (seniorenconsulente) is er zich terdege van bewust dat het
aanvragen van een projectsubsidie nog altijd moeilijkheden met zich brengt. Ook de aanvragen
voor werkingssubsidies geven problemen om deze correct in te vullen. Zij herhaalt nogmaals dat
men steeds op haar beroep mag doen om hierbij geholpen te worden.
- Philip Livens (centrumleider Bosuil) heeft een ‘Participatietraject Buurtbewoners’
opgericht. Hiervoor werd een werkgroep samengesteld om in de buurt te brainstormen en de
nodige ideeën bijeen te krijgen om dit project tot een positief einde te brengen. Van de vele
ideeën die naar boven kwamen zijn er 14 weerhouden. Hieruit zal 1 idee gekozen worden dat
hopelijk in het najaar 2016 of voorjaar 2017 zal verwezenlijkt worden.
Men kan voor 1 buurtidee gaan stemmen in DC Bosuil vanaf maandag 20 juni t.e.m. zondag 26
juni. Tijdens het buurtfeest van 26 juni zal het winnende idee bekend gemaakt worden.
Tijdens dit buurtfeest zal ook de Deurne Mobiel ter plaatse zijn.
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4. CONCLUSIES OVER WERKING SENIORENRAAD ( RESULTAAT ENQUÊTE)
- na de verwerking van de enquêteformulieren kunnen we besluiten dat men wel tevreden
is over de werking van onze seniorenraad. We behalen toch een gemiddelde score van 8/10! Met
vragen die gesteld werden en gegeven opmerkingen zal in de toekomst rekening worden
gehouden voor zover dit in de mogelijkheden ligt.
- er is een opmerking over misschien het teveel aan Algemene vergaderingen. De
meerderheid stemt voor het behoud van het aantal vergaderingen zoals het nu is; 4 Algemene
vergaderingen per jaar + 1 Open vergadering.
- meer informatie over de VOR (Vlaamse Ouderenraad) werd ook gevraagd.
Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven. Het zal dan mogelijk zijn om de digitale
nieuwsbrief van de VOR te ontvangen.
- een vraag om meer informatie over de activiteiten van WZC, DC, en Verenigingen kan
in de toekomst ook verkregen worden. In de digitale seniorengids zullen de activiteiten die voor
senioren interessant zijn gepubliceerd worden zodat alle informatie meer up to date is.
- de vraag om vormingsdagen alleen binnen de provincie Antwerpen houden wordt niet
weerhouden. Het is de bedoeling om kontakten te leggen met andere districten die qua aantal
inwoners ongeveer even groot zijn als Deurne. Op deze manier kunnen we van elkaar leren.
- we kunnen niet ingaan op de vraag om ATV in te schakelen voor het verspreiden van
berichten over de seniorenraad. De procedure hiervoor is veel te omslachtig.
- gevraagd wordt om te onderzoeken of de leden die zetelen als onafhankelijke ook
werkelijk onafhankelijk lid zijn.
- het aantal vertegenwoordigers van vrijwilligerswerk verhogen om deel uit te maken van
de seniorenraad is in deze niet aan de orde.
- wanneer inschrijving gevraagd wordt om deel te nemen aan een activiteit merken we
telkens dat er leden niet komen opdagen en niet verwittigen. Dit getuigt van weinig respect en is
ook nadelig voor de financiële kant van het gebeuren. Om dit te beperken komt de idee naar
boven een kleine bijdrage te vragen die nadien kan gerecupereerd kan worden wanneer er
effectief een deelname heeft plaatsgevonden. Tinne Van de Wege (SC) zal hierover de nodige
informatie vragen aan de financiële dienst van het district. Zij zal ook vragen of we van deze
methode mogen gebruik maken. Volgens een vertegenwoordiger van OKRA blijkt dit systeem in
hun vereniging wel te werken.
Uiteraard houden we steeds rekening met een afwezigheid om dringende reden.
Meer inbreng van de leden zou ook heel aangenaam zijn. Tot op heden laat dit toch een beetje te
wensen over.
5. EVALUATIE OPEN THEMADAG (dd. 11 april 216)
- iedereen die aanwezig was op deze Open Themadag is het er over eens dat ook deze dag
een schot in de roos was. De interesse was zo groot dat men zelfs de inschrijvingen heeft moeten
stop zetten. We denken voor de toekomst aan een andere werkwijze zodat we de volledige
capaciteit van de zaal kunnen gebruiken.
Er wordt nagegaan of de mogelijkheid aanwezig is om parkeerplaatsen te voorzien in de
omgeving van het CC tijdens deze activiteit.

3/6

Maurice Dequeeckerplein1, 2100 Deurne
www.deurne.be

6. MOGELIJKE ONDERWERPEN VOOR OPEN THEMADAG IN 2017
- voor de Open Themadag op donderdag 30 maart 2017 zijn al verschillende
onderwerpen opgegeven die interessant kunnen zijn om besproken te worden, o.a.
- Euthanasie en waardig sterven
- Diabetes type 1 en 2
- Diversiteit en verdraagzaamheid
- Alternatieve woonvormen
- Algemene toegankelijkheid en mobiliteit
- EHBO, huisapotheek, reisapotheek, gebruik defibrillator, noodnummer 112 (correct gebruik)
- Wegcode rond fietsen en specifiek elektrische fietsen
- Wetgeving rond nalatenschap
- Fibromyalgie
Andere voorstellen zijn nog steeds welkom!
7. VOORUITZICHT OPEN ALGEMENE VERGADERING (dd. 9.11.2016 en 2017)
- voor deze vergadering zullen gastsprekers uitgenodigd worden. Voor dit jaar zijn dat de
Buurtregisseurs Ignace Bruggeman en Patrick Bayet.
- de Open Algemene Vergadering in 2017 zal waarschijnlijk plaatsvinden in CC Rix,
Grijspeerstraat. Op deze locatie kunnen we meer publiek toelaten. Ook hiervoor zullen er
gastsprekers uitgenodigd worden.
8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SENIORENRAAD
- het Huishoudelijk Reglement dat alle leden zullen ontvangen is nu de definitieve versie.
9. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES
Activiteiten ( Tuur Brijs)
- Tuur bevestigd de datum van onze vormingsdag te Mechelen nl. 19 oktober 2016. Hij en zijn
commissie zijn volop bezig met de voorbereidingen van deze dag. Het afgewerkte draaiboek zal
tijdig aan alle leden van de seniorenraad voorgesteld worden.
- op de bestuursvergadering van 29 augustus e.k. zal het draaiboek worden voorgesteld.
- voor de Open Themadag van volgend jaar moest al een datum vastgelegd worden wilden we
gebruik kunnen maken van de faciliteiten in het CC Deurne, Fr. Messingstraat. De datum is dus
definitief: donderdag 30 maart 2017
- dinsdag 13 september 2016 heeft op de Groenplaats de 55+ dag plaats.
Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Freddy Paeschuyzen)
- De Lijn gaat niet mee in het voorstel om de halte van bus 33 te verplaatsen zoals gevraagd werd
door de handelaars van de Herentalsebaan.
- het verkeerspark in het Rivierenhof wordt een verkeerstuin.
- buurtbewoners vragen meer controle op de Bremweide (te veel loslopende honden buiten de
hondenzone en niet oprapen van hondenpoep)
- er wordt parkeerplaats gevraagd voor gehandicapten op de parking Rode Kruisplein.
- gevraagd wordt meer gebruik te maken van de meldingskaart
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Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens)
- het is de bedoeling om ook privé WZC te informeren over activiteiten waaraan alle senioren
van het district kunnen deelnemen.
- vroeger kon men voor de aanpassing van de woning gratis ‘Ergowoonadvies’ aanvragen. Nu
heeft het Zorgbedrijf plannen om er 30 euro voor te vragen. De commissie gaat hiermee niet
akkoord en geeft dan ook negatief advies. Bij de mutualiteiten is dit advies nog wel gratis.
- wat betreft de mantelzorg premie die in voege treedt heeft de commissie wel gunstig advies
gegeven.
- er zijn folders verspreid over het project ‘ een warme buurt’ voor Deurne Oost.
Belangstellenden kunnen na het raadplegen van de folder verder contact opnemen met de
desbetreffende personen.
10. BERICHTEN UIT DE PROVINCIALE OUDERENRAAD ( Freddy Paeschuyzen)
- voor de POR is een uitdoofscenario voorzien en zal dus stilaan afgeschaft worden.
11. BERICHTEN UIT DE VLAAMSE OUDERENRAAD (Roger Deridder)
- wegens afwezigheid van Roger Deridder zullen de berichten op de agenda gezet worden
voor de volgende vergadering.
12. BERICHTEN UIT DE SRSA
- de algemene digitalisering is voor sommige senioren toch problematisch en bijgevolg
kan men niet elke senior bereiken via dit kanaal.
- het A-blad is ook toe aan een uitdoofscenario wat betreft de bedeling op naam. Er zijn
wel 200 verdeelpunten om dit blad te nemen. Voor Deurne zouden we graag de verdeelplaatsen
kennen zodat we deze kunnen meedelen aan onze senioren.
13. TAXICHEQUES: REGLEMENT
- Steef Dockx geeft toelichting over het nieuw reglement om gebruik te kunnen maken
van de taxicheques. Vroeger was de persoonlijke bijdrage 2,50 euro per cheque. Dit is nu
verhoogd naar 2,75 euro. Om aanspraak te kunnen maken op taxicheques werd de loongrens
verlaagd. Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit kunnen
eveneens cheques aanvragen.
De taxicheques kan men digitaal aanvragen en betalen.
15. RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN
- Steef Dockx deelt mee dat hij altijd te bereiken is via Tinne Van de Wege, onze
seniorenconsulente
- tijdens de volgende Algemene Vergadering zal Ludo Torfs meer toelichting geven over
de website van de Seniorenraad Deurne.
- Julien Daniëls is te horen in het radio programma ‘Klassiekers op de werkvloer’ tussen
8 en 9 uur op 5 juli e.k.
Volgende Vergadering: 14 september 2016
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Verslaggever: Suzanne Van Poele

Actie
Communicatie voor
Open Vergadering

Streefdatum
ASAP

Wie
Tuur Brijs
Tinne Van de Wege
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Externe
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