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Aanwezigen 

 

Naam Naam Naam 

Bartelen Karel D’Hulst Pierre Van Craenenbroeck Lieve 

Bertho Ingrid Deurau Robert Van de Waeter François 

Boone Gillaine De Wit Johan Vanhoof Els 

Brant Paul Dictus Herman Van Hoorick Irma 

Brijs Tuur Dockx Steef Van Poele Suzanne  

Coorman Mariette Hufkens Guido Van Praet Eliane 

Daniëls Julien Huygen Charles Vanzieleghem Robert 

De Backer Guido Kesteleyn Hélène  

De Bruyne Wim Ketels Simonne  

De Caluwé Georges Livens Philip  

De Fré Silvia Matheyssen Swa Maes Karen (districtsschepen) 

Deridder Roger Mortelmans Marleen Van de Wege Tinne (seniorenconsulente) 

Demey Ria Paeschuyzen Freddy Greet Oprins (A-Velo) 

De Nijs Amanda Torfs Ludo  

Verontschuldigd   

Conings Corinne Fagardo Christiane Vleeschouwer Roger 

Krols Louis Sampermans Mia Wils Josée 

De Ridder Louisa Morel Eric Van Poele Ludo 

   

Afwezig   

Deknock Katrin Vancraenenbroeck Etienne  
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Titel verslag: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE 

Datum en uur 
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Plaats vergadering: Districtshuis Deurne ( commissiezaal ) 
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1. VERWELKOMING 

 - de voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat er begonnen wordt met de 

toelichting van A-Velo door Greet Oprins omdat ze wegens andere verplichtingen beperkt is in 

tijd. 

  

2. PRESENTATIE A-VELO ( Greet Oprins) 

 - voor dit project heeft men gekozen voor vaste stations. Het is de bedoeling dat men zich 

vlot kan verplaatsen over korte afstanden. In de districten BEZALI en Ekeren is A-Velo niet 

vertegenwoordigd omdat zij te veraf gelegen zijn. Wanneer men langer dan 30 mint een fiets 

gebruikt moet er bijbetaald worden. 

De minimum leeftijd om een fiets te gebruiken is 16 jaar. 

Een verzekering BA is niet in de prijs begrepen. 

Men kan inschrijven online: www.velo.antwerpen.be of aan het loket op het Kievitplein. 

Inschrijven kan voor een dag- week of jaarpas. 

Wanneer je een fiets neemt is het aan te raden om hem eerst eens na te kijken of de remmen en 

lichten werken. Tenslotte wordt hij door te veel andere personen gebruikt en jammer genoeg is 

niet iedereen even zorgvuldig. 

De fiets mag nooit los geplaatst worden. 

Bij pech moet de fiets terug bij het dichtstbij gelegen station geplaatst worden; je moet hem ook 

in defect zetten. In defect wordt hij gezet als je het zadel omdraait zodat dit voor de diensten 

direct zichtbaar is dat er een defecte fiets staat. 

In de toekomst hoopt men te kunnen uitbreiden met elektrische fietsen. Dit zal afhankelijk zijn 

van het beschikbare budget. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

 - geen 

  

4. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 15 maart 2017 
 - goedgekeurd  

 

5. EVALUATIE OPEN THEMADAG dd. 30 maart 2017 

 - alle leden die hebben deelgenomen aan de Open Themadag waren het eens over het 

succes van deze activiteit. 

 - over de presentatie van Joeri De Ren (directeur klantendienst Zorgbedrijf Antwerpen) 

waren er ook alleen maar positieve reacties.  

François Van de Waeter had opgemerkt dat er wel veel overschot was van broodjes en hapjes. 

Dit is natuurlijk jammer en ergens wel verspilling. De oorzaak hiervan is te zoeken bij de 

afwezigheid van personen die zich hadden ingeschreven en toch niet zijn gekomen; zij hadden 

eveneens niet gewaarschuwd dat ze verhinderd waren. Dit vinden wij zeer spijtig en absoluut 

niet correct. Het voorstel om eventueel bij inschrijving een kleine bijdrage te vragen van bv. 5 

euro en deze bij deelname terug te geven is niet toegestaan door de administratie. 

Tuur Brijs doet nog eens oproep om niet in te schrijven als je niet zeker bent van je deelname. 

Uiteraard kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn maar geef dan a.u.b. een seintje. 

 - het opzet om enkel een namiddagprogramma aan te bieden werd ook unaniem positief 

onthaald. 

http://www.velo.antwerpen.be/
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 - voor de vrijwilligers die meewerken aan de activiteit zal in de toekomst een badge 

voorzien worden zodat zij gemakkelijk herkenbaar zijn. 

 - bij een volgende activiteit in het CC Deurne moet er meer bekendheid gegeven worden 

aan de P+R zone aan het Bosuil stadion. 

 - Tuur Brijs doet een oproep aan alle leden om opmerkingen en suggesties te melden via 

Tinne Van de Wege (seniorenconsulente) zodat deze later op de bestuursvergadering kunnen 

besproken worden. Ook voorstellen over onderwerpen die men graag zou behandeld zien op een 

Open Themadag kan men laten weten.  

 De al behandelde thema’s zullen gemeld worden. 

Enquête formulieren werden verspreid zodat deze na invulling gebundeld worden om zo een 

grondige evaluatie te kunnen maken. 

Dit zal uiteraard besproken worden op de volgende AV. 

  

6. OPEN ALGEMENE VERGADERING dd. 15 november 2017 

 - Tuur Brijs vraagt om zo vlug mogelijk onderwerpen waar men graag meer wil over 

weten door te sturen naar Tinne.  

 - op vraag van leden uit de seniorenraad zal deze Open Algemene Vergadering gehouden 

worden in Deurne Zuid zodat dit deel van ons district ook aan bod komt. De beste locatie is daar 

zaal Familia in de Karel Govaertstraat. 

  

7. VORMINGSDAG dd. 18 oktober 2017 

 - ook voor deze activiteit vraagt Tuur Brijs de medewerking van alle leden om de steden 

die ze graag eens zouden bezoeken aan Tinne door te geven zodat hier een selectie kan gemaakt 

worden door het bestuur om dan later mee te delen aan de seniorenraad. 

 

8. BEZOEK SR DISTRICT ANTWERPEN NAAR SR DEURNE dd. 5 oktober 2017 

 - vanuit de seniorenraad van het district Antwerpen is de vraag gekomen of zij een 

bezoek mochten brengen aan onze seniorenraad. Aangezien we dit als een compliment mogen 

beschouwen gaan we graag in op dit verzoek. 

Er zijn enkele voorstellen gedaan om hen een aangename kennismaking met onze seniorenraad 

en district Deurne te bezorgen. 

De seniorenraad Antwerpen zal met ongeveer 30 personen vertegenwoordigd zijn. 

Een voorlopig programma ziet er uit als volgt:  

- 9.30 uur ontvangst met koffie en koeken 

- 10 tot 12 uur een PowerPoint presentatie over onze seniorenraad en voorstelling van het filmpje 

“Schatten van Deurne “. Ook Antwerpen stelt zich voor met een PowerPoint presentatie. 

- s’middags is er een receptie gevolgd door een broodjeslunch. 

- na de lunch zal de groep in twee gesplitst worden om afwisselend een wandeling te maken van 

de ‘Zilveren lus’ in Deurne Dorp en een bezoek aan het volkskundemuseum ‘Turninum’. 

- rond 16.30 uur wordt het bezoek afgerond in ‘Turninum’. 

Dit programma komt op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Daarna zal de commissie activiteiten het definitief draaiboek en de organisatie van het 

programma uitwerken. 

 

9. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 Activiteiten (Tuur Brijs) 

- Tuur Brijs herhaalt beknopt de vorige punten die hij heeft toegelicht en waar zijn commissie 

zich mee bezig houdt.  
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 Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

- er werden van deze commissie 2 adviezen gevraagd: 1. Van Den Hautelei, de aanleg van een 

speel- en sporterrein (Den Tip).  

                                                                                        2. Fietsaustrade (Wouter Haecklaan). 

Voor beide projecten werden geen negatieve elementen gevonden en is een gunstig advies 

opgesteld. 

- 17 mei e.k. is er een vergadering van de werkgroep Bisschoppenhoflaan waar ook de zaken die 

in aanmerking komen voor commissie mobiliteit zullen gefilterd worden. Ook deze van de 

werkgroep Kronenburg komen in aanmerking. 

- 23 mei e.k. heeft de vergadering plaats van de Commissie Mobiliteit, Verkeersveiligheid en 

Openbaar Domein. 

 

 Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens) 

- Guido Hufkens herhaalt dat er vanuit zijn commissie weinig respons komt op zijn vragen. Hij 

had voorstellen om o.a. volgende onderwerpen te behandelen: Rapport VOR, digitaal medisch 

voorschrift vanaf 2018, slaapmedicatie bij ouderen. 

We weten allemaal dat deze commissie een grote complexiteit aan delicate en gevoelige 

onderwerpen te verwerken krijgt die niet altijd in concrete vormen kunnen geplaats worden. 

Er is vanuit het district een initiatief genomen waarbij de medewerking van de commissie WZSV 

wordt gevraagd. 

Karen Maes (districtsschepen) geeft hierover meer toelichting. 

Het is de bedoeling om een tijdelijke werkgroep op te richten rond de vereenzaming bij senioren. 

Het is meestal een verdoken probleem en gaat over de emotionele maar ook de niet te 

onderschatten sociale vereenzaming. 

De medewerking wordt ook gevraagd van verenigingen, dienstencentra en WZC. 

Elk lid van de seniorenraad mag meewerken in deze tijdelijke werkgroep. Zij kunnen zich 

aanmelden bij Guido Hufkens.  

Begin september zal een eerste vergadering gehouden worden. 

Het district blijft de regisseur van dit project. 

 

10. MEDEDELING OVER E-SERVICEPUNTEN 

 - dit is een initiatief van de stad Antwerpen om niet-digitale burgers tegemoet te komen 

en vertrouwd te maken met het e-loket. 

Op deze e-servicepunten is er persoonlijke begeleiding voorzien. 

In de nabije toekomst zullen er pilootwijken worden opgericht in Deurne Noord en op het Kiel. 

 

11. ‘BACK TO THE SIXTIES’ dd. 15 juni 2017 (Tinne Van de Wege) 

 - op 15 juni heeft er in het CC Deurne een dansfeest plaats dat in het teken van de 

‘sixties’ staat. 

Er kan een dansles gevolgd worden van 13.15 uur tot 14 uur. 

De mogelijkheid om zich te verkleden en te schminken zoals in de sixties is aanwezig zodat je 

helemaal in de sfeer van weleer komt. 

Er kunnen enkele workshops gevolgd worden om bv. Retro fotokaders te maken en een fotograaf 

is ook aanwezig. 

Met je vragen kan je terecht bij verscheidene info- standen van o.a. WZC en mutualiteiten. 

De seniorenraad Deurne zal ook met een info- stand vertegenwoordigd zijn. 

Voor vragen over je IPhone of tablet is er een help desk voorzien. 
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Deelnemen is gratis en je hoeft niet in te schrijven. 

 

 

12. FIETSTAXI: Herinnering 

 - er wordt opgeroepen meer gebruik te maken van de fietstaxi. De personen die er al 

gebruik van hebben gemaakt zijn enthousiast. Een tweede fietstaxi is in de maak en zal overkapt 

zijn. 

 

13. VARIA EN RONDVRAAG 

 - Steef Dockx deelt mee dat er vanaf de volgende legislatuur bovenlokale bevoegdheden 

worden overgedragen naar de districten.  

Wat betreft de senioren wordt er niets gewijzigd. 

Er is dan ook een gunstig advies gegeven. 

 - Julien Daniëls vraagt een aangepaste ledenlijst. Deze zal samen met het verslag naar 

alle leden worden gestuurd. 

 - er is gevraagd om het nummer van de sluikstort cel mee te delen: 0800 93 511. Men kan 

ook sluikstort melden via het A-loket. 

  

    

   

Volgende vergadering: 13 september 2017 

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele  

 

 

 

 

 

Actie Streefdatum Wie Naar wie OK 

Contact steden 

Vormingsdag 

18.10.’17 

ASAP Tuur Brijs Bestuursleden  

Locatie vastleggen 

Open Vergadering 

ASAP Tuur Brijs Bestuursleden  
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