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Aanwezigen 

Naam Naam Naam 

Bartelen Karel Dockx Steef Vanhoof Els 

Brijs Tuur Fagardo Christiane Van Poele Suzanne 

Daniëls Julien Hufkens Guido Van Praet Eliane 

De Backer Guido Kesteleyn Hélène Van Hoorick Irma 

De Caluwé Georges Ketels Simonne Vanzieleghem Robert 

De Fré Silvia Livens Philip Vleeschouwer Roger 

De Ridder Louisa Matheyssen Swa Mortelmans Marleen 

De Wit Johan Morel Eric Nuyttens Jean-Paul 

Demey Ria Paeschuyzen Freddy Van Mol Marcel 

Deridder Roger Torfs Ludo  

Deurau Robert Van Craenenbroeck Lieve Maes Karen (Districtsschepen) 

D’Hulst Pierre Van de Waeter François Libbrecht Nathalie 

(Seniorenconsulente) 

Verontschuldigd   

Bertho Ingrid Van Poele Ludo De Bruyne Wim 

Brant Paul Wils Josée  

Boone Gillaine Sampermans Mia  

Conings Corinne   

Afwezig   

De Nijs Amanda Dictus Herman  

 

1. VERWELKOMING 

 - met een kleine vertraging wordt de vergadering geopend door onze voorzitter die alle 

aanwezigen van harte verwelkomt! 

 

2. VOORSTELLING NIEUWE SENIORENCONSULENTE 

 - Karen Maes (districtsschepen) stelt met veel enthousiasme onze nieuwe 

Seniorenconsulente voor: Mevr. Nathalie Libbrecht. 
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Er wordt meer duiding gegeven over haar taak. Deze heeft een andere en ruimere invulling 

gekregen waardoor zij voor meerdere taken wordt ingezet. De nadruk blijft echter seniorenzorg. 

Vanwege de ganse Seniorenraad: Hartelijk welkom Nathalie 

  

  

3. INGEKOMEN STUKKEN 

 - Nathalie deelt mee dat zij van VTM een oproep heeft gekregen om actieve ouderen te 

zoeken die zich nog geroepen voelen om een wereldreis te maken. Men moet zich hiervoor wel 

1jaar en 6 maanden kunnen vrijmaken. 

 - Steef Dockx geeft ons mededeling over de ‘ikVrijwillig-Beurs’ in Antwerpen. Hier 

ontdek je alles over vrijwilligerswerk.  

De beurs heeft plaats op zaterdag 3 maart 2018 van 13u tot 17u. in Kinopolis, Hollywoodzaal, 

Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen. 

 

4. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 13 september 2017 

 - goedgekeurd 

  

5. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 

 Activiteiten (Tuur Brijs) 

- de Open Themadag van 15 november 2017 over “Waardig sterven” was een succes qua thema, 

aantal deelnemers en de gastspreker Dr. Marc Van Hoey!  

De accommodatie echter was ronduit slecht evenals de ontvangst. Helemaal niet voor herhaling 

vatbaar.  

Er was jammer genoeg verkeerde informatie gegeven wat betreft het inschrijven waardoor dit 

een beetje problematisch verliep bij het binnenkomen. 

Inschrijven is noodzakelijk voor alle activiteiten die door onze seniorenraad georganiseerd 

worden. 

Door het groot aantal deelnemers waren er flyers tekort maar bij de volgende AV zal Tuur nog 

documentatie meebrengen 

 

- de Open Themadag van woensdag 28 maart 2018 handelt over: 

  “Diversiteit en Verdraagzaamheid” 

Dit heeft plaats in het CC Deurne Podium, Fr. Messingstraat 36, 2100 Deurne van 13.00 tot 

18.00u. 

Als gastspreker zal Luckas Vander Taelen een lezing houden over dit thema.  

- 13u. Deuren open 

- 13.30u: verwelkoming door Tjerk Sekeris (districtsburgemeester) en Karen Maes 

(districtsschepen van o.a. seniorenzaken). 

- 13.40u: inleiding door Jan Pandelaers over de film “Oorlogswouten” met nadien vertoning van 

deze film. 

- 14.30u: Pauze 

- 14.40u: inleiding door Steef Dockx, voorzitter van seniorenraad Deurne 

- 14.50u: lezing door Luckas Vander Taelen over “Diversiteit en Verdraagzaamheid” met 

gelegenheid tot het stellen van vragen. 

- 16.30u: receptie met een hapje en drankje 

- 18.00u einde 

Tuur Brijs is conferencier en breit alles aan elkaar. 
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Ook via de media zal deze activiteit bekend gemaakt worden nl. A-blad, A boekje van Deurne. 

De eerste rij zal gereserveerd worden voor minder mobiele deelnemers. 

Let op: inschrijven is verplicht en doet men rechtstreeks via het CC Deurne. 

Telefonisch: 03/360 85 50 

E-mail: ccdeurne@stad.antwerpen.be 

 

- onze Open Themadag op 21 november 2018 zal eveneens ook plaatsvinden in het CC Deurne 

met als thema “Gezond ouder worden”. Voor het ontspanningsgedeelte is gekozen voor een 

optreden van Theater Paljas met het stuk “De ziekenkas” gebracht door Luc Caals en Eric 

Goosens.  

Het definitieve draaiboek moet nog op punt gezet worden en zal tijdig worden meegedeeld. 

 

- voor de vormingsdag in oktober kiest de meerderheid voor Gent of Kortrijk.  

Tuur zal de nodige contacten leggen en informatie opvragen om verder alles te kunnen plannen. 

Voorkeurdatum zou 17 oktober zijn. 

 

 Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

- er wordt een oproep gedaan om kruispunten door te geven die in aanmerking komen om 

conflictvrij kruispunt te worden. 

- het oplijsting van fiets- en voetpaden verloopt niet echt vlot. Georges De Caluwé heeft hier al 

degelijk werk geleverd waarvoor dank. 

- de Cornelissenlaan komt in aanmerking om er een fietsstraat van te maken. 

- het ontbreken van balustrades aan sommige tramhaltes is gevaarlijk en is overgemaakt aan “De 

Lijn”. 

- de signalisatie aan de tramstelplaats op de August Van de Wielelei is een bevoegdheid van het 

Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV ) 

- de paaltjes aan het kruispunt Baron Leroystraat - Gallifortlei veroorzaken gevaarlijke 

verkeerssituaties voor fietsers. 

 

 Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens) 

- men is nog volop bezig met de voorbereidingen om de tijdelijke werkgroep over 

‘Vereenzaming’ van start te laten gaan. 

 

5. Tijdelijke Werkgroep ’ Vereenzaming’  
 - het is de bedoeling dat men in maart alle resultaten van de voorbereidingen in kaart kan 

brengen. Er moet een duidelijke definitie gegeven worden over de problemen van eenzaamheid 

zie eveneens punt 7. 

 

6. BERICHTEN UIT DE SRSA 

 - de Seniorenparagraaf is in principe van toepassing in alle districten. Dit betekent dat het 

districtsbestuur voor welbepaalde thema’s advies vraagt aan de seniorenraad bij werken of 

aanpassingen aan straten, pleinen, groenvoorziening, gebouwen, fiets- en voetpaden, verlichting 

e.a. 

 - niet alle parkeermeters zijn uitgerust voor betaling met munten maar enkel voor betaling 

met bankkaart of mobiele telefoon. Personen die enkel met munten kunnen betalen lopen dan het 

risico beboet te worden. Blijkbaar is er een Europese en Belgische wetgeving die 

betaalmogelijkheid met munten verplicht voor elke parkeermeter. De SRSA gaat hierover de 

nodige inlichtingen opvragen. 

mailto:ccdeurne@stad.antwerpen.be
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 - Smart City test in de wijk Sint-Andries heeft als doel om te testen of door ‘slimme ‘ 

ingrepen bepaalde hindernissen in het dagelijks verkeer te beperken of weg te nemen bv. 

afstellen van verkeerslichten voor voetgangers, trams e.a. Handelingen voor laden en lossen 

verplaatsen om minder hinder te veroorzaken. 

 - Kangoeroestraten/zorgzame straten is een experiment in district Antwerpen. Het doel is 

netwerken of contacten tot stand te brengen tussen buren om elkaar te helpen bij onvoorziene 

omstandigheden zoals bij ziekte e.a. Desgewenst kan er op de seniorenraden van de districten 

toelichting gegeven worden. 

 

7. VEREENZAMING BIJ SENIOREN: toelichting door districtsschepen Karen Maes 
 - buiten de sociale vereenzaming bestaat er ook een sociaal isolement. Beiden zijn soms 

toch afhankelijk van elkaar. 

Men streeft er naar om de wijkwerking zoveel mogelijk op maat te maken. Er zal een bevraging 

plaats vinden aan +75 jarigen. Gestart wordt hiermee in Deurne Noord en Deurne Oost en later 

komt dan eveneens Deurne Zuid aan bod. 

In Nederland heeft men een project: meld-isolement Rotterdam waar men huisbezoeken brengt 

en burengroepen opricht om hulp te bieden aan senioren via kleine taakjes bv. vuilzakken 

buitenzetten, brieven posten. Men maakt hiervoor kaartjes met de mededeling: hulp gevraagd 

voor 5 minuutjes. Deze kan men dan voor het raam zetten zodat buurtbewoners weten dat er hulp 

nodig is. 

 

8. SUBSIDIES: toelichting door districtsschepen Karen Maes 

 - men moet een onderscheid maken tussen werkingssubsidies en projectsubsidies. 

De aanvragen dienen online ingediend te worden en voor de werkingssubsidies moet dit vóór 1 

mei gebeuren. Hier blijkt nog steeds een moeilijkheidsgraad te bestaan om dit correct te kunnen 

doen.  

Om de verenigingen te helpen wordt er de mogelijkheid geboden om met hulp de aanvragen in te 

vullen. Dit kan na afspraak met Nathalie (seniorenconsulente) Het bestuur zal hiervoor een 

datum vastleggen. 

Er is ook voorgesteld om een draaiboek te maken over de werkwijze voor het juist invullen van 

de formulieren. 

 

9. RIKSJA’S: toelichting door Philip Livens 

 - Philip Livens (centrumleider DC Bosuil en Kerkeveld) deelt ons mee dat we binnenkort 

in ons district een beroep kunnen doen om met een Riksja vervoerd te worden. 

De Riksja is een omgebouwde bakfiets die plaats heeft voor 2 personen en met een overkapping 

zodat men uit de wind en regen zit. 

Het is de bedoeling om hiermee mensen te verbinden, herinneringen op te halen, boodschappen 

doen of gewoon een ritje naar plaatsen die een speciale herinnering oproepen en waar je zelf niet 

meer kan geraken. 

De personen die de Riksja’s besturen zijn opgeleide piloten. 

Tarieven conform aan de fietstaxi en reserveren kan men in de 7 dienstencentra van Deurne. 

Tijdens de opstartfase kan er alleen tijdens de week gereden worden maar dit wordt later 

uitgebreid naar het week-end. 

Er worden nog vrijwilligers aangeworven. 

Op 18 maart is er de Bosuil buurtmarkt en daar zal de Riksja voorgesteld worden. Vanaf april 

e.k. kan men gebruik maken van dit unieke vervoer. 
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10. VARIA EN RONDVRAAG 

 - vanaf 1 januari 2019 treed de decentralisatie in werking waardoor er meerdere 

bevoegdheden aan de districten worden toegewezen. Meer toelichting zal gegeven worden op de 

Algemene Vergadering van 14 maart 2018 door onze Districtsburgemeester Tjerk Sekeris 

 - voor de toekomstige Open Themadagen mogen er nog altijd thema’s binnengebracht 

worden. 

 - Philip Livens laat weten dat er nu de mogelijkheid bestaat om in alle dienstencentra 

cash geld op te halen. 

- de dienstencentra van Deurne plannen 2 midweek vakanties. Er is een sportieve zeevakantie 

voor de 55+. Deze gaat door in Blankenberge van maandag 28 mei tot vrijdag1 juni 2018. 

Een Zorgvakantie in Ravelingen heeft plaats van maandag 17 september tot vrijdag 21 september 

2018. Meer informatie en inschrijven kan in elk dienstencentrum van Deurne. 

- op 18 maart is er de Buurtmarkt DC Bosuil 

 - Guido Hufkens zal wegens omstandigheden voor 3 maanden niet beschikbaar zijn. Voor 

zijn commissie Wonen, zorg en sociale veiligheid zal Georges De Caluwé voorlopig het 

voorzitterschap opnemen. 

   

11. NIEUWJAARSRECEPTIE 

  

Om de eerste vergadering van dit nieuwe jaar af te sluiten mogen we genieten van een geslaagde 

receptie. Met dank! 

 

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

 

Volgende vergadering: 14 maart 2018 om 9.30u 


