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Aanwezigen 

 

Naam Naam Naam 

Bartelen Karel Deurau Robert Vancraenenbroeck Etienne 

Bertho Ingrid Dictus Herman Van de Waeter François 

Boone Gillaine Dockx Steef Vanhoof Els 

Brijs Tuur Fagardo Christiane Van Hoorick Irma 

Coorman Mariette Hufkens Guido Van Poele Ludo 

Daniëls Julien Huygen Charles Van Poele Suzanne 

De Backer Guido Kesteleyn Hélène Van Praet Eliane 

De Bruyne Wim Krols Louis Vanzieleghem Robert 

De Caluwé Georges Livens Philip Vleeschouwer Roger 

De Fré Silvia Matheyssen Swa  

Deridder Roger Morel Eric Maes Karen (districtsschepen) 

D’Hulst Pierre Paeschuyzen Freddy Van de Wege Tinne (seniorenconsulente) 

Demey Ria Torfs Ludo Hillaert Maarten (cambio) 

De Ridder Louisa Van Craenenbroeck Lieve Van Limbergen Ines (groene corridor) 

Verontschuldigd   

Brant Paul Conings Corinne Ketels Simonne 

Paelinckx Cindy Sampermans Mia Wils Josée 

   

   

Afwezig   

De Nijs Amanda Deknock Katrin  
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1. VERWELKOMING 

 - onze voorzitter opent de vergadering met een warm welkom aan alle aanwezigen en 

geeft enkele mededelingen. 

Lucien Bal die als afgevaardigde van OKRA Sint Rumoldus zetelde in onze seniorenraad heeft 

met spijt zijn ontslag ingediend en dit om familiale redenen.  

Mevr. Van Hoorick Irma zal hem vanaf heden vervangen en bij deze: van harte welkom! 

 - districtsschepen Karen Maes wenst ook nog enkele toelichting te geven over de 

“Zilveren Lussen”. 

 - seniorenconsulente Tinne Van de Wege heeft nog een mededeling in verband met 

aanvragen voor de werkingssubsidies. 

 - Mia Sampermans heeft zich verontschuldigd voor de vergadering. Zij moest voor een 

dag opname terug naar de kliniek om een kleine heelkundige ingreep te ondergaan. We wensen 

haar een spoedig herstel toe! 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

 - Philip Livens van WZC Bosuil deelt folders uit voor de buurtmarkt die daar wordt 

georganiseerd op zondag 26 maart en waar iedereen welkom is. 

  

3. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 11 januari 2017 
 - goedgekeurd  

 

4. HELPDESKMOMENT DISTRICTSHUIS ( Tinne Van de Wege ) 

 - er zijn nog te weinig verenigingen ingeschreven die hun werking- en projectsubsidies 

moeten aanvragen. Om hen daarbij te helpen is er op dinsdag 28 maart e.k. een helpdeskmoment 

in het districtshuis van 16u – 20u.  

 

5. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 

 Activiteiten (Tuur Brijs) 

- Tuur Brijs overloopt het definitieve programma en deelt mee dat men nog kan inschrijven tot 

24 maart via het CC Deurne; digitaal of telefonisch. 

- volgende AV zal er meegedeeld worden in welke stad onze vormingsdag van 18 oktober plaats 

vindt. 

Het zal gaan tussen Kortrijk, Leuven of Oostende. Tuur neemt hiervoor de nodige kontakten en 

zal informatie verzamelen. 

- er is een Open vergadering gepland op 15 november waaraan ook een thema gekoppeld wordt. 

Er werd gekozen voor zaal Familia, Karel Govaertsstraat in Deurne Zuid omdat we ook dit deel 

van ons district aan bod willen laten komen. 

 - het thema is hoogstwaarschijnlijk: Euthanasie, stervensbegeleiding en palliatieve zorgen. Er 

wordt contact opgenomen met Prof. Manu Keirse; hij is ook auteur van verschillende boeken 

waarin hij deze materie behandeld. 

- los van de commissie activiteiten meldt Tuur Brijs dat er binnenkort een vergadering is gepland 

van de tijdelijke werkgroep Kronenburg. 

 

 Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

- ook voor de Bisschoppenhoflaan is een tijdelijke werkgroep opgericht. Deze werkgroep zal 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid op de Bisschoppenhoflaan te 

verbeteren. Concrete voorstellen of adviezen zullen we indienen wanneer de werken die er 
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momenteel plaats vinden op hun einde lopen. Wat we al wel vooropstellen is dat de snelheid van 

70 km/uur naar 50 km/uur gebracht wordt.  

- de bushaltes op de hoeken van de Jan Welterslaan-Bisschoppenhoflaan zien we graag verplaatst 

om daar de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen. 

- 21 maart is er een vergadering van de commissie gepland. 

- Karen Maes en Ludo Torfs houden er aan ons op de hoogte te brengen van de beslissingen die 

genomen werden om de Zilveren Lussen te realiseren. 

Volgende lussen worden als prioritair beschouwd: Deurne dorp en Kerkeveld-Bosuil omdat er 

WZC aanwezig zijn. Tevens ook nog als prioritair te behandelen: Gallifort-Ter Rivieren; 

Boekenberg-Unitas; Boterlaar-Silsburg; Morckhoven-Rivierenhof. 

Samen met consulenten van Openbaar Domein heeft Karen Maes de mogelijkheden bekeken die 

aanwezig zijn om al enkele lussen te verwezenlijken. Er moet eveneens rekening gehouden 

worden met al dan niet ingrijpende veranderingen die daar voor nodig zijn en de beschikbare 

financiën. 

Wat nu al kan verwezenlijkt worden zijn Boekenberg-Unitas en Deurne dorp. 

Morckhoven-Rivierenhof vraagt wel ingrijpende veranderingen maar kan waarschijnlijk toch nu 

al gerealiseerd worden. 

Gallifort-Ter Rivieren komt in de volgende legislatuur aan beurt omdat hier zeer ingrijpende 

veranderingen nodig zijn en ook de overige lussen kunnen dan voor uitvoering bekeken worden. 

 

 Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens) 

- Guido deelt mee dat Stad Antwerpen e-selfservicepunten lanceert. Niet-digitale burgers kunnen 

hier persoonlijke ondersteuning krijgen van de medewerkers. Deurne-Noord komt in aanmerking 

voor het opzetten van een e-selfservicepunt. 

- de commissie staat voorlopig een beetje on-hold wegens gebrek aan gemotiveerde 

commissieleden. Er blijkt verbetering op komst zodat de commissie terug op volle capaciteit kan 

werken. 

 

6. GROENE CORRIDOR: ( Ines Van Limbergen)  

 - Ines Van Limbergen geeft ons via een PowerPoint presentatie een duidelijk overzicht 

van de bedoeling om deze Groene Corridor te realiseren. Met de geplande werken om o.a. het 

kanaal te verbreden en de Hoogmolenbrug te verplaatsen ontstaat de mogelijkheid om een 

recreatieve groene corridor te creëren. De stadsontwikkeling zal op deze manier kunnen verenigd 

worden met een groen en recreatief landschap. 

Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug is voorzien tegen 2020. 

Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat er in de toekomst eventueel een 

verbinding tot stand komt met de A102. Daarom worden ook reservatiestroken voorzien. 

Een groeiscenario houdt tevens rekening om op de middenberm van de Bisschoppenhoflaan een 

tramlijn te voorzien. 

 

7. DIGITALE SENIORENGIDS 

 - aan alle leden van de seniorenraad wordt een oproep gedaan om de digitale 

Seniorengids eens na te kijken. Heb je er opmerkingen over dan kan je dit melden aan Tinne Van 

de Wege. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   4 / 5 
Maurice Dequeeckerplein1, 2100 Deurne 

www.deurne.be 

8. CAMBIO (autodelen: Maarten Hillaert) 

 - met en PowerPoint presentatie maakt Maarten Hillaert ons duidelijk wat de voordelen 

zijn van autodelen. Gezien de toenemende verkeersdrukte kan dit voor velen een oplossing zijn 

naargelang hun behoeften. 

Cambio beschikt over een groot wagenpark, meestal kleine stadswagens maar alle type zijn 

beschikbaar evenals elektrische wagens. 

Om in te schrijven moet je wel minstens 2jaar over een rijbewijs beschikken en ouder zijn dan 25 

jaar. Ben je jonger dan is het ook mogelijk maar wel duurder. 

Na inschrijven krijg je een info sessie. 

Een wagen reserveren is verplicht en kan 24/24 uur alsook 7/7 dagen. De wagen moet wel altijd 

terug naar de standplaats gebracht worden. 

Parkeertickets hoef je ook niet te betalen bij gebruik van een Cambiowagen. 

Je mag met de wagen ook de grens over. 

Informatie over de tarieven en diverse mogelijkheden vinden we in de brochure die Maarten 

Hillaert heeft uitgedeeld. 

Contacteren kan via: www.cambio.be 

Telefonisch: 09/ 242 32 17 (ma-vrij 9-17.30) 

Adres: cambio Vlaanderen 

 Koningin Maria Hendrikaplein 65B 

 9000 Gent 

   

9. VARIA EN RONDVRAAG 

 - Steef Dockx heeft vanuit Antwerpen de vraag gekregen of zij met hun seniorenraad aan 

ons een bezoek mogen brengen. Blijkbaar wekt onze werking van de seniorenraad de 

nieuwsgierigheid en belangstelling van seniorenraden uit naburige districten. Dit mogen we wel 

als compliment beschouwen! Dit bezoek heeft plaats op 5 oktober 2017 en op 27 april is er een 

voorbespreking. 

 - op 20 februari is er op uitnodiging van de gemeente Schoten een bijeenkomst geweest 

met andere buurtgemeenten om de werking van de seniorenraden te vergelijken. Waren 

vertegenwoordigd de seniorenraden van Schoten, Brasschaat, Wijnegem, Deurne, Schilde, 

Brecht en Merksem. Voor onze seniorenraad waren Steef Dockx, Tuur Brijs en Ludo Torfs 

aanwezig. Merksem heeft ongeveer dezelfde werking als onze seniorenraad. De andere 

seniorenraden werken met een groot en klein bestuur. Wij zijn de enige seniorenraad die werkt 

met vaste commissies. 

 - voor de Algemene Vergadering van 10 mei e.k. wordt een persoon met kennis van 

zaken uitgenodigd om toelichting geven over VELO. 

 - François Van de Waeter deelt mee dat hij een overzichtstentoonstelling houdt in 

november. De vernissage is op vrijdag 10 november 2017 en waarvoor we al worden 

uitgenodigd. Meer informatie volgt later. 

   

   

Volgende vergadering: 10 mei 2017 

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele  
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Actie Streefdatum Wie Naar wie OK 

Bezoek seniorenraad 

Antwerpen aan 

Deurne 

ASAP Steef Dockx Seniorenraad Antwerpen  

Kontakten steden 

vormingsdag 

ASAP Tuur Brijs Bestuur  

Contact Prof. Manu 

Keirse 

ASAP Mia Sampermans Bestuur  

Toelichting Velo ASAP Steef Dockx Bevoegde persoon Velo  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


