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Verslag  
 

Titel verslag: Algemene vergadering Seniorenraad Hoboken 

Datum en uur vergadering: maandag  30 januari  2017 om 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Hoboken – 2660 Hoboken 

Datum volgende vergadering: Maandag  20 maart  2017  om  9.30 uur – openbare vergadering in Kasteel Sorghvliedt 

 

 

Verslag vorige vergadering: x  goedgekeurd -  niet goedgekeurd 

  

llNaam Sigel/ vereniging Naam Sigel/ vereniging 

Aanwezig stemgerechtigde leden                                                                                                    

Jan Jansen 
Voorzitter/Onafhankelijk 

lid 
Annemie Cortvriendt Onafhankelijk Lid 

Hilda Tas Lid/ Okra Don Bosco Josée Ceuppens Lid/Okra Don Bosco 

Henri Gijsbrechts Onafhankelijk Lid Willy Packolet Onafhankelijk Lid 

Louis Smolders Lid/ S-plus  Roger Stouthuyzen Onafhankelijk lid 

Francine De Feu Lid/ S-plus Lisette Robbens 
Lid/CR/DC/ Victor De 

Bruyne 

Jacques Rademakers 
Lid/ S-plus/ 

plaatsvervanger 
Pieter Parijs Lid/CR/DC Portugesehof 

Armand Bosshard 
Ondervoorzitter/ Lid/ 

Okra Centrum 
Agnes de Hertogh 

Lid/ S-plus/ 

plaatsvervanger 

Hermine Derijcke Lid/ Okra Moretusburg   

Jef Debruyne Lid/CR/DC/ Klein Heide   
Aanwezig  niet stemgerechtigde leden                                                          Verontschuldigd  
Deskundigen  - gastsprekers 

Petra Andriessen Seniorenconsulente 

district Hoboken 
Kristof Waterschoot 

Districtsschepen 

seniorenbeleid 

Lieve Smekens Ervaringsdeskundige 

mobiliteit 
Hilde Corbeel 

Lid/ Okra Don Bosco/ 

plaatsvervanger 

Olivier Wittoeck 

Adviserend lid --DC 

Victor De Bruyne  en DC 

Moretusburg 

Frank Waterschoot 
Deskundige 

Welzijnsschakel 

Ingrid Van Nieuwenhuyse 
Adviserend lid --DC 

Portugesehof 
Mauritz Bosmans 

Lid/ Okra Don Bosco/ 

plaatsvervanger 

Leon Boeye 
Deskundige 

Welzijnsschakel 
Chris Permentier 

Onafhankelijk Lid - 

verslag 

Greet Rotty 

Adviserend lid – 

Dienstencentrum Groen 

Zuid 

  

Nasca De Backer 

Adviserend lid – 

Dienstencentrum Klein 

Heide 

  

Aanwezige toehoorders    

Ronsmans Denise CR/DC Portugesehof   
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2. Verslag  

 Goedkeuring verslag: Verslag van het dagelijks bestuur van 9 januari wordt goedgekeurd. 

 

 

 In en uitgaande briefwisseling: 
1) Onderzoek rond Binaural Masking Release-test – vanuit de Thomas More Hoge school- 

afdeling audiologie, zie bijlage 

2) Seniorenmatinée Wilrijk: 

 

 

De Wilrijkse werkgroep ‘vereenzaamde senioren’ nodigt jullie seniorenadviesraad uit op hun 
matinee op zaterdag 4 maart.  
 

Seniorenmatinee  
Maak een reis terug in de tijd en herbeleef de muziek, de dans en de show van de jaren 50-60-70. Wij 

helpen je alvast in de sfeer te komen door je te verwennen met de fantastische live band Tea Time 

Combo. Tussen het dansen en meezingen kan je genieten van een gratis stuk taart en koffie. 

Wanneer: zaterdag 4 maart 2017 van 14 tot 17 uur 

Waar: CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk 

Toegang gratis, inschrijven niet nodig 

 

 Vergaderdata 2017 ----- foutieve aanvangsuren, nieuwe oplijsting achteraan dit verslag. 

 

 Toelichting over armoede bij senioren, door welzijnsschakel: 

Universiteit Antwerpen, jaarlijkse onderzoek naar armoede en inkomen op de bevolking 

algemeen. 

 

1) Armoede 

Armoederisico: 1 op 7 Belgen leven in armoederisico of 1.700 000 Belgen = 1085 € 

voor een alleenstaande. Dit is mediaan van alle inkomens, daarvan 66%. 

2) Risico groepen: leeftijd en familiale situatie spelen wel degelijk een rol in het risico 

om in armoede verzeild te geraken. Alleenstaande 65+ers hebben 27,2 % kans. 

Gepensioneerden 17,7 %. Iemand die werkt slechts 4,5 % - iemand werkloos is 

61,8%. Een eigenaar heeft 10,4 % kans om in armoede te geraken. Een huurder toch 

al 34,3 %. Armoededefinitie: Volgens EU leeft 15,4 % van de Vlamingen in armoede 

risico. Definitie; leven beneden het armoederisico, hebben een zeer lage 

werkintensiteit. 

3) Uitkeringen: onder voorwaarden kan men een leefloon ontvangen. Samenwonenden 

578 €, een alleenstaande 867 € en een gezin krijgt 1156 €. Wanneer je van 

ondersteuning moet leven kom je in armoede terecht. 

Invloed van financiële problemen op de toekomst, tussen 26 en 8% risico 

Invloed van scholingsgraad van gezinnen op toekomst. 

Ook de werkintensiteit heeft invloed op kans om in armoede te belanden. 

4) Toegangsnormen voor toetreding WZS-Hoboken: 

In 2013 340, waarvan 90 alleenstaande - en 2014 345, waarvan 104 – in 2015 

384,waarvan 122 gezinnen. 

Aanvaardingsregels WZS – woonachtig in Hoboken of Wilrijk. 

- Inkomens volgens EU armoederisico. 

- Onderzoek uitgaven 
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- Resterend leefgeld: als je met een inkomen (bv. 1100 €) alle vaste 

kosten aftrekt en minstens 300 € leefgeld overhoudt. 

 

5) Vragen of bemerkingen vanuit de SR: 

- Het armoedecijfer is specifiek voor Vlaanderen niet voor heel Europa 

- Tabellen %  schets niet alle gezinssituatie, bv met gezinsleven met 

beperkingen; 

- Welke instanties zijn er om op voorhand in te spelen op het risico om 

in armoede terecht te komen?  

- 10 % zit in de armoede grens, ongeveer 4500 personen of 1200 

gezinnen. Er is een enorm tekort aan begeleiding. Zoeken uit en 

moedigen aan om alle poortjes te bekijken en aan te bieden wat 

mogelijkheden zijn. 

Maar gewoonlijk als ze komen, is het al te laat. De drempels om 

mensen/diensten aan  te spreken, is erg hoog. 

Een buddysysteem zou een goede begeleiding kunnen zijn. 

Haal mensen  uit hun isolement, op vrijdag namiddag is het 

laagdrempelige koffiebabbel in de WZS.  

- Als je naar het ocmw stapt, is een schaamte of drempel moeilijk om 

hulp te vragen. Maar door een dienst onder de arm te nemen, kunnen 

ze dingen doen voor de cliënt, die cliënt alleen niet kon doen, zoals 

deurwaarders tegen houden. 

 

 Toelichting Werkgroep digitalisering: Vanuit de Seniorenraad Stad Antwerpen, wordt 

een WG digi opgesteld. Er wordt door diensten te veel gedigitaliseerd, senioren, die niet 

met pc kunnen omgaan ondervinden problemen. Bij stadsdienstverleningen. Te bekijken; 

- Parkeerverbod voor bij verhuizen. Moet online aangevraagd worden.  

- Elektronische dienstencheques bestellen 

 

Alle Input doorgeven aan Petra, zodat een oplijsting meegenomen kan worden door Hermine 

en Rik naar de conferentie. 

 

Bemerking: je kan alle diensten nog wel bellen, bv infolijn Stad Antwerpen, zij maken voor u 

dan telefonisch de aanvraag. Natuurlijk kunnen senioren in de DC’s terecht om online 

documenten aan vragen. 

 

 

 Stavaza SP&MO 
 

 Ondertussen wil de werkgroep de seniorengids kritisch bekijken. Geef de commentaren door 

Tip, de bereikbaarheid van elke dienst meegeven, maar dan wel heel consequent opnemen in 

de gids. 

 

 

 Seniorengids en verbeterpunten: 

Heb je een probleem, hier de oplossing   ---- Hobokense versie 

Samen gevat ‘als u vragen hebt over seniorenconsulent … vervoer …., ‘dan… 

Dat zoekt gemakkelijker voor senioren. ----- Berchemse versie. Opbouw kritisch bekijken. 
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 Aanpak promo Seniorenraad meer onder de aandacht brengen: 
 

Er zijn vacatures voor onafhankelijken en vanuit enkele OKRA verenigingen. 

Annemie – Jan – Rik En Pieter 

Ronde 1: Woensdagmiddag 8 maart 2017 (met apero), 11 tot 12 uur. Rik en Jan in DC Groen 

Zuid. 

Ronde 2:  Vrijdagmiddag om 11u30 in WZC Lichtenberg, feestzaal, dag van de vrijwilliger. Rik 

en Jan. 

Ronde 3: Woensdag 19 april van 11 tot 12 uur in DC Portugesestraat. Wie? 

Ronde 4: Vrijdag  18 augustus van 13 tot 13u 30 in DC Victor De  Bruyne 

 

 Programma voorjaar 2017 wordt informeel uitgedeeld. 
 

 Nieuws uit de dienstencentra 

 

DC Portugesehof  

1 x per maand danszondagen 

14/2 Valentijn 

12/3 danszondag 

19/3 vaderdag met jenever 

¼ familiefeest 

Afgevaardigde CR: oversteekplaats van PH naar apotheek, werkgroep neemt dit ook ,mee op. 

 

DC Victor De Bruyne 

Vrijwilligersfeest 10/3, samen met alle DC’s en VZW 

17/3 vaderdag met Big Band met feestmenu 

Elke laatste zondag van de maand, tot 19 uur dansnamiddagen 

18/4 paaszoektocht: eieren zoeken in de tuin. 

Afgevaardigde CR: gebruikers dienstencentrum zijn over het algemeen tevreden 

 

DC Moretusburg 

24/3 Vaderdagfeest 

14/4 paasfeest 

 

DC Groen Zuid: opendeurdag 19/2/2017, vanuit het district werd een petanquebaan aangelegd. 

De eerste wedstrijd zal een vriendenmatch worden tussen Dc en district. Middagmaal aan 6,40 € 

aan gewone tarief. Iedereen welkom. 

Er zijn momenteel 2 flatje weer vrij, alles was volzet. 

Afgevaardigde CR: DC zoekt een afgevaardigde tijdens de rondgang 

 

DC Klein Heide  

Elke derde zaterdag van de maand = dansnamiddag. Kleinschalig gestart, maar heel gezellig. 

 

Afgevaardigde CR: de oversteek naar service flats in Krekelstraat. Is gevaarlijk, punten steken 

omhoog aan de trambedding. Mensen steken gevaarlijk over in het midden van het kruispunt 

omdat dat daar vlakke macadam is. De werkgroep gaat deze bekommernis verder uitzoeken en er 

een melding van maken. 
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 Varia Programma  2017    

 

Wat Wanneer? Waar? 

Bestuursvergadering ma. 9 jan: 9.30 u – 11.30u  Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel  

Algemene vergadering ma. 30 jan: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Bestuursvergadering ma. 20 feb: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Openbare vergadering ma. 20 maart: 14 u –16 u WZC Lichtenberg, Voorzorgstraat 1 

Bestuursvergadering ma. 24 april:: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Bestuursvergadering ma. 8 mei: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Algemene vergadering ma. 12 juni: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel  

Bestuursvergadering  ma. 26 juni: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Bestuursvergadering ma. 4 sept: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Openbare vergadering ma. 2 okt:  14 u –16.30 u DC Portugesehof 

Bestuursvergadering ma. 23 okt: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Algemene vergadering ma. 13 nov: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

Bestuursvergadering ma. 18 dec: 9.30 u – 11.30u Kasteel Sorghvliedt, Zaal Breugel 

 

 

Ophaling KGA, klein- en gevaarlijk Afval: de wagen komt niet meer langs. Kunnen er weer 

ophalingen georganiseerd worden? bv. In de DC’s. gratis deze omhaling organiseren 4 x per jaar, in 

elk DC een keer voor alle buurtbewoners. Er is vraag naar. Eventueel meenemen naar de conferentie. 

 


