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Aanwezigen 

Naam Naam Naam 

Bartelen Karel Demey Ria Paeschuyzen Freddy 

Boone Gillaine Deridder Roger Torfs Ludo 

Brant Paul Deurau Robert Van Craenenbroeck Lieve 

Brijs Tuur D’Hulst Pierre Van de Waeter François 

Conings Corinne Dictus Herman Van Mol Marcel 

Daniëls Julien Dockx Steef Van Poele Ludo 

De Backer Guido Fagardo Christiane Van Poele Suzanne 

De Bruyne Wim Kesteleyn Hélène Van Praet Eliane 

De Caluwé Georges Livens Philip Van Zieleghem Robert 

De Fré Silvia Matheyssen Swa Wuyts Monique (vervangt 

Thamara Van den Heuvel, DC 

Rozenboom) 

De Nijs Amanda Morel Eric  

De Ridder Louisa Nuyttens Jean-Paul  

   

Verontschuldigd   

Sampermans Mia Wils Josée Vleeschouwer Roger 

Hufkens Guido Vanhoof Els Van den Heuvel Thamara 

Ketels Simone Van Hoorick Irma De Wit Johan 

   

Afwezig   

Bertho Ingrid   

 

1. VERWELKOMING 

 - met een warm welkom aan de leden van de Seniorenraad opent onze voorzitter de 

vergadering met eveneens een hartelijk welkom aan onze districtsburgemeester Tjerk Sekeris, 

districtsschepen Karen Maes en seniorenconsulente Nathalie Libbrecht. 
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2. INGEKOMEN STUKKEN 

 

 - Nathalie Libbrecht heeft ingekomen stukken die voor een aantal leden wel de nodige 

interesse kunnen opwekken. Er werd afgesproken dat deze flyers via mail doorgestuurd worden 

naar de leden van de seniorenraad. Zo kan ieder voor zich een keuze maken waaraan hij of zij 

wenst deel te nemen. 

Zo is er al een studiedag over geestelijke gezondheidszorg; de week van de valpreventie van 23 

tot 29 april; informatie over het geven van volmacht bij verkiezingen; een bezoek aan het 

Meetjesland in groep. 

 Studiedagen zijn meestal betalend en daarom stelt Steef Dockx voor om dit te bespreken binnen 

het bestuur om te kijken of er een mogelijkheid bestaat deze kosten terug te krijgen. 

  

3. VERSLAG VORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 24 januari 2018 

 

 - goedgekeurd mits volgende rechtzetting: - de tijdelijke werkgroep over ‘Vereenzaming’ 

van de Commissie Wonen, Zorg en Sociale veiligheid is al gestart! 

                                                                                 - de Riksja’s zijn niet bedoeld om 

boodschappen te doen maar enkel voor recreatieve doeleinden.  

 

4. DISTRICTSBURGEMEESTER TJERK SEKERIS GEEFT TOELICHTING OVER 

     BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE EN MOGELIJKE 

     GEBIEDSAANPASSINGEN 

 

 - onze districtsburgemeester Tjerk Sekeris geeft ons een uiteenzetting over de 

aanpassingen die er staan te gebeuren bij de start van de volgende legislatuur. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de decentralisatie een feit. 

Via een PowerPoint presentatie, becommentarieerd door onze Burgemeester krijgen we een 

duidelijk beeld over Binnengemeentelijke Decentralisatie. 

We mogen aan alle leden deze PowerPoint doorsturen. Dank daarvoor! 

Voor ons vooral belangrijk: het seniorenbeleid komt volledig onder de bevoegdheid van het 

district! 

 - Steef Dockx stelt nog een vraag over de gebiedsaanpassingen. Het gaat hier over de 2 

zogenoemde Amelinckxblokken aan het Cogelsplein en het Sportpaleis. Maar deze plannen 

liggen nog ter discussie. 

 

5. WERKKADER ADVIESRADEN EN INSPRAAK: voorbereiding van een “Specifiek  

     Werkkader voor de Seniorenadviesraad Deurne”. 

 

 - vanaf 1 januari mag er niet meer gewerkt worden volgens de statuten zoals we die nu 

kennen. Er moet dan gewerkt worden volgens een ‘Werkkader Adviesraden en Inspraak’. 

Zoals ook de SRSA gaat doen zullen wij voor ons district het volgende opstellen: een ‘Specifiek 

Werkkader voor de Seniorenadviesraad Deurne’. 

Dit zal aan het College doorgegeven worden. 

In de Seniorenadviesraad zetelen 3 categorieën die de senioren vertegenwoordigen: 

a: afgevaardigden door Deurne erkende verenigingen (stemgerechtigd) 

b: onafhankelijken of individuelen (stemgerechtigd) 

c: professionelen (niet stemgerechtigd)  
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Om dit “Specifiek Werkkader voor de Seniorenadviesraad Deurne” op te stellen is een tijdelijke 

werkgroep samengesteld die bestaat uit 5 bestuursleden. 

Dit zal aan alle leden van de seniorenraad worden voorgelegd wanneer de tekst klaar is. 

  

6. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 

 Activiteiten (Tuur Brijs) 

- 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. 

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 

 

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

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

Voorkeurdatum blijft 17 oktober maar gezien de Gemeenteraadsverkiezingen die in deze periode 

plaatsvinden is het mogelijk dat we onze datum moeten aanpassen. 

 

 Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

- voor het kruispunt Hooftvunderlei – Turnhoutsebaan zal via de politie gevraagd worden om er 

ook het principe ‘vierkant groen’ te realiseren bij wijze van proef. 

- om de gevaarlijke verkeerssituatie zoveel mogelijk te beperken zal aan Wegen en Verkeer 

gevraagd worden de verkeerslichten aan te passen op her kruispunt Ruggeveldlaan-

Boterlaarbaan. 

- er zal een permanent veilige oversteekplaats gevraagd worden op de Bisschoppenhoflaan ter 

hoogte van de warenhuizen. 

 

 Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Georges De Caluwé) 

- de werkgroep ‘Vereenzaming’ zal de 75+ in kaart brengen en zoveel mogelijk bevragingen 

doen aan huis.  

mailto:ccdeurne@stad.antwerpen.be
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Het gaat hier wel om een zeer delicate materie. Het spreekt voor zich dat men deze doelgroep op 

een correcte en juiste manier benaderd. 

Verschillende organisaties werden aangeschreven om vragenlijsten op te stellen. 

Bpost heeft als enige gereageerd en is momenteel in samenwerking met de universiteit gestart 

met een onderzoek om te bepalen welke vragen wel of niet gesteld kunnen worden.  

In mei is er een werkvergadering gepland over de aanpak en manier van bevraging. 

 

  

7. A-BLAD EN SEIZOENSBROCHURE DEURNE: mogelijke opmerkingen qua vorm,  

    de inhoud en verspreiding. 

 

 - er wordt aan alle leden gevraagd het A-blad eens grondig te willen bekijken om te zien 

of de senioren voldoende aan bod komen.  

In Deurne zijn er 18 verdeelpunten van het A-blad. Een lijst van deze verdeelpunten zal ook via 

mail verstuurd worden. 

 - voor de Seizoensbrochure Deurne stellen we dezelfde vragen als voor het A-blad. Een 

kritische kijk hierop en je bevindingen hierover meedelen. Er gaan stemmen op om deze 

brochure ook te verdelen via CC Deurne Podium en cinema Rix. 

Laat ons jullie op- en aanmerkingen weten a.u.b. 

 

8. VARIA EN RONDVRAAG 

 

 - vanuit het district werd ons de vraag gesteld om advies te geven over het voorstel om 

Cabooter Danny te nomineren als ereburger van Deurne.  

Danny Cabooter is oprichter en voorzitter van VZW Luchtvaartmuseum Stampe en Vertongen en 

alom gekend. 

Het bestuur en de leden van de Seniorenraad geven hierbij een gunstig advies! 

 - het gebruik van taxicheques blijft in stijgende lijn gaan en vooral in ons district ziet men 

een belangrijke toename. 

 - Julien Daniëls heeft een voorstel gedaan om eens een Open Themadag te houden over 

diabetes of een uitgebreide toelichting tijdens een Algemene Vergadering. Het gaat dan over de 

verschillende types diabetes en de invloed hiervan op het toekennen van een rijbewijs. 

Er zijn nog tal van andere aandoeningen die het toekennen van een rijbewijs beïnvloeden o.a. 

epilepsie, aandoeningen van het vestibulair systeem (evenwichtsorgaan), gehoor, neurologische 

stoornissen, aandoeningen van hart en bloedvaten, pathologische somnolentie (slaapzucht), 

locomotorische stoornissen. 

De heer Mark Tant, werkzaam bij CARA is hierover gecontacteerd door Steef Dockx.  

 - Louisa De Ridder vraagt of het mogelijk is het straatnaambord Jos Van Geellaan te 

verwijderen omdat er veel verwarring ontstaat met de Langveldstraat waar zij woonachtig is. 

 - Paul Brant is het slachtoffer geworden van inbraak. Misschien is het wenselijk om ook 

eens het thema inbraakpreventie uitgebreider te behandelen. 

 - Roger Deridder heeft bedenkingen bij het vermelden van “55+” wanneer er activiteiten 

aangekondigd worden voor senioren in de Seizoensbrochure Deurne. 

 

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

Volgende vergadering: 23 mei 2018 om 9.30u 


