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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE
11 januari 2017 om 9.15 uur
Districtshuis Deurne ( commissiezaal )
18
15 maart 2017

Goedgekeurd

Aanwezigen
Naam

Naam

Naam

Bal Lucien

De Fré Silvia

Paelinckx Cindy

Bartelen Karel
Bertho Ingrid
Boone Gillaine
Brant Paul
Brijs Tuur
Conings Corinne
Coorman Mariette
Daniëls Julien
De Bruyne Wim
De Caluwé Georges
Deridder Roger
Deurau Robert
D’Hulst Pierre
Verontschuldigd
De Nijs Amanda
De Wit Johan
Wils Josée

De Ridder Louisa
Deknock Katrin
Demey Ria
Dictus Herman
Dockx Steef
Fagardo Christiane
Hufkens Guido
Huygen Charles
Kesteleyn Hélène
Ketels Simonne
Livens Philip
Matheyssen Swa
Morel Eric

Paeschuyzen Freddy
Sampermans Mia
Torfs Ludo
Van Craenenbroeck Lieve
Van de Waeter François
Van Mol Marcel
Van Poele Ludo
Van Poele Suzanne
Van Praet Eliane
Vleeschouwer Roger
Tjerk Sekeris (districtsvoorzitter)
Maes Karen (districtsschepen)
Van de Wege Tinne (seniorenconsulente)

Vanhoof Els
Krols Louis
Vancraenenbroeck Etienne

Van Zieleghem Robert

Afwezig
De Backer Guido
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1. INLEIDING
- we hebben met spijt vernomen dat Dhr. Guido Coopman begin december is overleden.
Om hem te gedenken houden we 1 minuut stilte.
- onze districtsvoorzitter Tjerk Sekeris en districtsschepen Karen Maes heten we welkom
op onze vergadering.
- er zijn 2 nieuwe leden die de seniorenraad komen versterken.
Dhr. Roger Vleeschouwer is afgevaardigd voor GOSA en vervangt Edy Naelaerts die ontslag
heeft genomen wegens zijn respectabele leeftijd van 90 jaar.
Dhr. Herman Dictus vervoegt onze rangen als onafhankelijk lid.
Voor beide heren van harte welkom!
2. INGEKOMEN STUKKEN
- geen
3. HERAANLEG HERENTALSEBAAN: stavaza
- onze districtsvoorzitter Tjerk Sekeris geeft toelichting over dit onderwerp.
Er moeten ingrijpende maatregelen genomen worden om van de Herentalsebaan een aangename
winkelstraat te kunnen maken. Na grondige studies en overleg met alle betrokkenen zal men de
heraanleg uitvoeren volgens het principe van een “Shared Space” d.w.z. op een gedeelde manier
gebruik maken van gemeenschappelijke ruimten. In deze legislatuur wordt het gedeelte
aangepakt vanaf het Mestputteke tot aan AZ Monica.
De volledige breedte van de baan wordt benut, dus van gevel tot gevel en geen stoepen meer. Dit
betekent voor de voetgangers en fietsers meer comfort.
Er komen ook toegankelijke tramhaltes met aangepaste perrons die compatibel zijn met de
Albatrostrams die in dienst genomen worden.
Parkeervakken voor wagens zullen duidelijk worden aangegeven en er komen eveneens
velostations!
De nodige groenvoorziening is ook in dit project opgenomen en de straatverlichting wordt
hernieuwd.
Bij het principe van “Shared Space” hoort uiteraard een zone 30.
Het spreekt voor zich dat elke verkeersdeelnemer zijn verantwoordelijkheid opneemt.
Na de bevrijdingsfeesten in september 2017 zullen de werken van start gaan. Tijdens de werken
zal De Lijn vervangbussen voorzien op dit traject.
4. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 9 november 2016
- goedgekeurd
5. OPEN THEMADAG: donderdag 30 maart 2017
- wegens het grote succes van de vorige Open Themadagen is er overgeschakeld naar een
nieuw concept. Waar er vroeger al gestart werd in de voormiddag en een lunchpauze werd
voorzien zal deze Open Themadag beginnen om 13uur. Dit heeft het grote voordeel dat we een
ruimer publiek kunnen ontvangen. De locatie blijft dezelfde nl. het CC Deurne in de Fr.
Messingstraat.
- Tuur Brijs stelt ons het programma voor van de Open Themadag op 30 maart 2017.
- het thema voor dit jaar: “Senioren en Wonen”.
Programma:
13u: Deuren open
13.30u: Voorstelling “Ola, zomaar Oma” door Leen Persyn
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14.30u: Pauze
15u: Toespraak Joeri De Ren (Directeur klantendienst, verkoop en groei ZB)
16u: Receptie met hapjes en drankjes
17u: Einde
Inschrijven is wel verplicht en doet men via CC Deurne, telefonisch of via aanmelding van
di - vrij: 9u – 16u.
CC Deurne tel. 03/360 85 50
E-mail: www.ccdeurne.be
Vanaf 15 februari: inschrijvingen leden seniorenraad en seniorenverenigingen
Vanaf 1 maart tot 24 maart: inschrijvingen inwoners Deurne en andere districten
Volzet = Volzet
Iedereen moet naam + adres + tel doorgeven. Na inschrijving ontvang je een ticket dat geld als
inschrijvingsbewijs. Dit breng je mee en geeft ook recht op 2 jetons voor een drankje.
Er zal ook de nodige promotie gemaakt worden voor deze dag via het seizoen brochure Deurne,
A-Blad, Facebook Deurne, in krantjes van 7 dienstencentra, het College district Deurne.
De Schepenen Seniorenbeleid, voorzitters en ondervoorzitters van de seniorenraden uit andere
districten worden eveneens uitgenodigd.
6. EVALUATIE WERKING VAN DE SENIORENRAAD
- na het bundelen van de enquêteformulieren en een kleine berekening kunnen we
vaststellen dat de meerderheid tevreden is over de werking van onze seniorenraad. In de totaliteit
halen we een gemiddelde score van 80%. Steef Dockx zal het resultaat van deze enquête
doorsturen naar het College.
7. DIGITALE SENIORENGIDS: toelichting Tinne Van de Wege ( seniorenconsulente)
- de Seniorengids gaat voortaan digitaal. Tinne Van de Wege, onze seniorenconsulente
heeft deze gids uitgewerkt en toont hoe we hem kunnen raadplegen op onze computer. Men gaat
naar www.deurne.be en klikt vervolgens op de rubriek Senioren. Onder deze rubriek klikt men
op seniorengids waar men dan alle nodige informatie kan vinden.
Men kan ook via Google gaan en dan Seniorengids Deurne ingeven.
De Seniorengids is handig om op je bureaublad te plaatsen zodat je hem vlug kan raadplegen.
De reden waarom men afstapt van een algemeen verspreidde papieren versie van de
Seniorengids is de volgende: er zijn voortdurend inhoudelijke aanpassingen en veranderingen
waardoor het praktisch onmogelijk wordt om de gedrukte versie up to date te houden en telkens
weer opnieuw af te drukken.
Momenteel zijn er in onze seniorenraad 3 leden die niet digitaal werken. Zij zullen dan een
gekopieerde versie van de Seniorengids krijgen.
8. FIETSTAXI EN ZILVEREN LUSSEN: toelichting Karen Maes (districtsschepen)
- Fietstaxi: na een proefperiode van 6 maanden is er een evaluatie gemaakt waaruit blijkt
dat er meer promotie moet gemaakt worden voor deze vorm van vervoer. Het is nog te weinig
gekend en ook wat drempelvrees. Men zal daarom de eerste rit met de fietstaxi gratis maken.
Een minpuntje is misschien ook dat de fietstaxi nog niet is overkapt. Er zijn al plannen voor de
overkapping en dit jaar zullen deze worden aangebracht zodat het comfort verhoogd wordt.
Het is ook mogelijk de fietstaxi te reserveren op het centraal nummer: 0489/ 34 61 50
- Zilveren lussen: Karen Maes (districtsschepen) drukt haar tevredenheid uit over de
uitgebreide medewerking die ze heeft gekregen voor het uitwerken van deze lussen.
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Alle afgewandelde zilveren lussen zijn gecentraliseerd en kunnen verwerkt worden.
Op de volgende vergadering van de werkgroep “zilveren lussen” kan men hoogstwaarschijnlijk
de keuze maken over welke lus de prioriteit heeft om effectief te behandelen.
9. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES
Activiteiten ( Tuur Brijs)
- na de drukte van de kerstperiode zal Tuur Brijs terug de steden contacteren die in aanmerking
komen voor de Vormingsdag in oktober. De 3 steden zijn Leuven, Kortrijk en Oostende.
Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs)
- de commissie heeft een vergadering op 17 januari e.k. Er zal ook overwogen worden om een
werkgroep op te richten waarin we de vele problemen van de Bisschoppenhoflaan in kaart
kunnen brengen. Het is de bedoeling dat we suggesties naar voor kunnen brengen om de
leefsituatie en verkeersveiligheid te verbeteren.
Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens)
- in deze commissie zijn er op dit ogenblik geen nieuwe berichten te melden.
10. VARIA EN RONDVRAAG
- er komen veel vragen over het systeem van autodelen en over Velo. Cambio is veruit
het meest bekend wat het autodelen betreft. Steef Dockx zal bevoegde personen die hier
toelichting kunnen over geven uitnodigen om op een van de volgende Algemene Vergaderingen
de nodige informatie te geven.
- wanneer de Hoogmolenbrug wordt verplaatst zal er een nieuwe verkeerssituatie
ontstaan waarbij ook een brede groene middenberm wordt voorzien. Dit wordt de ‘Groene
Corridor’. Voor de nodige toelichting hierover zal er eveneens een bevoegd persoon worden
uitgenodigd.
- vanaf volgende legislatuur zal het grondgebied Deurne worden uitgebreid. Aan het
Cogelsplein, juist vóór de brug over de Antwerpse Ring komen de 2 grote appartementsblokken
op grondgebied Deurne te liggen.
Het Sportpaleis en Lotto Arena worden eveneens toegevoegd aan het grondgebied van ons
district.
- de overheveling van districtswegen naar stadswegen betekent dat het onderhoud door de
stad zal betaald worden. De dotatie naar het district blijft onveranderd en het adviesrecht blijft
eveneens behouden.
- de Bremweide, Boekenbergpark en Fredeganduskerkhof worden lokale parken.
- op de Herentalsebaan t.h. van het WZC Silsburg wordt gevraagd het zebrapad dringend
te schilderen.
- bij taximaatschappij DTM kan er nu een kaart aangekocht worden van 50 euro om je
taxirit te betalen. Je hoeft dus geen cash geld meer bij te hebben. Alle inlichtingen hierover kan
je telefonisch verkrijgen op het nummer 03/366 66 66 of via mail: www.dtmtaxi.be
- er wordt meegedeeld dat op 16 februari 2017 in zaal Roma een dansfeest plaats heeft
waar iedereen welkom is.
- de vraag wordt gesteld waarom de Joos Van Den Steenelei nog niet heraangelegd is.
Deze materie wordt overgedragen naar de commissie mobiliteit die het zal behandelen en
voorleggen aan de betrokken personen.
- voor klachten over het ruimen van de straatputjes is het aangeraden daarvoor een
meldingskaart in te vullen of een buurtregisseur aan te spreken.
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- de afwezigheid van de bladkorven die men in het verleden wel plaatsten wordt als volgt
verklaard: men heeft ondervonden dat deze bladkorven veel werden gebruikt om te sluikstorten
en overlast veroorzaakten.
- zaterdag 28 januari 2017 heeft in het CC Wijnegem een receptie plaats van de
diabetesliga waar ook iedereen welkom is.
De vergadering werd afgesloten met een geslaagde receptie!
Volgende vergadering: 15 maart 2017
Verslaggever: Suzanne Van Poele

Actie
Evaluatieverslag
werking seniorenraad
Kontakten steden
vormingsdag
Toelichting Cambio
Toelichting Velo
Toelichting Groene
Corridor

Streefdatum
ASAP

Wie
Steef Dockx

Naar wie
College

ASAP

Tuur Brijs

Bestuur

ASAP
ASAP
ASAP

Steef Dockx
Steef Dockx
Steef Dockx

Bevoegde Cambio
Bevoegde Velo
Ines Van Limbergen
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