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Algemene vergadering Seniorenraad Hoboken
Maandag 8 februari 2021 9.30 u.
Zoom – 2660 Hoboken
1 AlgV-SRHO
DB 8 maart 2021

goedgekeurd
niet goedgekeurd

Commentaar:

Aanwezigen
Leden: Frans Vervoort (voorzitter ad interim), Hilde Corbeel, Josée Ceuppens, Hugo Coppens,
Jacques Rademakers, Alexander Corremans, Annemie Cortvriendt, François Paris, Hugo Van
Camp, Maggy Doumen,
Verontschuldigd:
Rita Heirman, Chris Permentier, Anne Blondiau, Louis Smolders, Jos Jacobs, Rita Struyf, Gerda
Van Meirvenne.
Langdurig afwezig, wegens geen Zoom: Francine De Feu, Agnes De Hertogh, Annie Vervoort,
Lisette Robbens, Willy Packolet.
Geen verontschuldiging ontvangen: Fatiha Lemhouer
Aanwezig vanuit Werkgroep SP&Mo en verslaggever: Fons Loos
District: Carolyn Krekels, Petra Andriessen en Lies Rousseau
Professionelen: DC Groen-Zuid: Steven De Lelie,

Verontschuldigd: Evelien De Herdt, Ann De Maeyer, Tim Peeters, Ingrid Van Nieuwenhuyse,
Gülsah Ozkurt
Verslag
1. Herinrichting Kioskplaats/Lelieplaats, toelichting door Lies Rousseau, volgende punten
werden behandeld: parkeermogelijkheden (aantal plaatsen), laadpalen, openbaar vervoer, nl.
vervoersplannen, Quid behoud beide tramlijnen, halteaccommodatie (breedte perrons,
schuilhuisjes, zitplaatsen), tramexploitatie tijdens de werken.
Op basis van deze bespreking wordt advies opgemaakt en overgemaakt aan het district.
Advies bijlage 1
2. Goedkeuring verslag van DB van 14/12 en 11/01 - AV van 30/11: goedgekeurd
3. Procedure en stand van zaken vacante mandaten voor A.V.: de seniorenconsulente meldt
dat enkel Okra Moretusburg gereageerd heeft op de oproep en dat er een bijkomend lid
aangeduid is (Gerda Vanmeirvenne). Van de andere verenigingen kwam geen reactie.
In Hallo Hoboken! van maart zal een oproep voor een onafhankelijke kandidaat geplaatst
worden.
Voor de verdere afhandeling wordt gewacht tot de A.V. opnieuw fysiek kan samenkomen.
4. Memorandum en bestuursakkoord (Hilde Corbeel): Aandachtspunten die onze
beleidsmakers hebben opgenomen uit het memorandum werden opgesomd. Er is een
inventaris opgemaakt van wat is er tot hiertoe gerealiseerd is. Schepen Carolyn Krekels en
Steve De Lelie vullen aan en geven verdere toelichting. Bijlage 2.
5. Oproep medewerkers facebookpagina van de SR: (François Paris)
François vraagt assistentie voor medebeheerder(s) en moderators, zoals goedkeuring geven
om lid te worden, waken over normen en waarden. Hugo Van Camp en Jacques Rademakers
zeggen hun medewerking toe. Onze seniorenconsulente zal samen met Steven De Lelie de
communicatie naar de DC’s en WZC verzorgen.
6. Toelichting vacature S.R.S.A. (François Paris)
wordt verschoven naar volgende vergadering
7. Toelichting verantwoordelijken van de W.Z.C.’s en DC’s
Steven De Lelie verontschuldigt zijn collega’s wegens dringende werkzaamheden. Ze zijn
momenteel uiterst zwaar belast met coronaprogrammatie (vaccinaties, sneltesten bezoekers en
mogelijk inschakelen in het vaccinatieprogramma)
Schepen en consulente wijzen erop m.b.t. de vaccinatieprogrammatie, dat de stad
verschillende pistes onderzoekt. Voor de nog mobiele 65plussers is het aangewezen gevolg te
geven aan de oproep naar het centrum Spoor Oost te gaan. Voor de anderen wordt er nog aan
oplossingen gewerkt.
8. Stand van zaken werkgroepen
Mobiliteit: Alexander Corremans verwijst naar vorige verslagen. Projecten werden besproken
en geadviseerd. In de volgende vergadering (maart) komt de voorstelling van Lies Rousseau
aan bod.
Multicultuur: geen nieuwe werkpunten
9. In-en uitgaande post
- “Waarom zijn er buddy’s te kort” De mail zal doorgezonden worden. Oproep voor
vrijwilligers om ouderen die in financiële problemen zitten, mee te begeleiden.
Mail zal doorgestuurd worden op 11/2.
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10. Varia
- Vervoer vaccinatiecentra: (zie advies SR van 18/01) voldoende geweten en goed onthaald
door het beleid.
- Project regenboogambassadeurs: Maggy Doumen legt de werking van vrijwilligers over
alle provincies uit en vraagt om een overeenkomst te kunnen sluiten in de DC’s en WZC’s
om 1 vrijwilliger aan te duiden die meewerkt aan een plan om Holebi’s en transgenders
zich te laten thuis voelen. Directies kunnen dit ondersteunen door bv. een
diversiteitsclausule aan te gaan. Steven De Lelie stelt voor deze problematiek mee op te
nemen in het concept “Hoboken trouwt” (sept/okt).
Maggy gaat voorstellen overmaken.
- Praatcafé IN-LICHT. De seniorenconsulente wijst op de drempelvrees bij het digitale
sessie en vraagt steun van de leden van de SR om mondeling reclame te maken en graag
ook aanwezigheid van enkele leden die zich inschrijven voor de sessie op 22/03 tussen 13
en 15 uur. Doel is feedback te geven aan het team. Inschrijven kan via
HO_senioren@antwerpen.be.
- Gastsprekers Openbare vergadering van 30 maart.
 Dagcentrum Hollebeek (GZA): de verantwoordelijke wenst de werking toe te lichten.
Suggestie om open te trekken voor meerdere dagcentra.
 medewerkers van de diverse webpunten i.s.m. met de Bibliotheek.
- Webinar 11/02 om 19u30: heraanleg Cdt Van Laethemstraat, deelnemers kunnen zich
registreren op www.forumhoboken.be, niet vergeten om bij de straatnaam ook
“seniorenraad” toe te voegen.
- Subsidies voor kwetsbaren senioren. WZC Lichtenberg vroeg eind 2019 een
projecttoelage aan bij district Hoboken om een doorschijnende deur te laten bestickeren.
Dit om rust te creëren bij bewoners van de gesloten afdeling De Zwaantjes, waar
residenten met geheugenstoornissen verblijven. Het knappe resultaat wordt getoond in het
Zoom-overleg van 8/2.
Met vriendelijke groeten,
Frans Vervoort, voorzitter ad interim Seniorenraad Hoboken
Fons Loos, verslaggever
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