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Aanwezigen: 
 

Verslag 

 
Fons Huybrechts maakt het verslag op 
 
 
1.verwelkoming: 
 
Annemie Plompen stelt zich voor als nieuwe schepen voor senioren, wijkwerking, Stadmakers, dierenwelzijn en 
sport. 
De seniorenraad wenst Annemie van harte welkom en hoopt op een vruchtbare samenwerking. 

 
 
 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Seniorenraad Ekeren 
Datum en uur 
vergadering: 

Woensdag 6 februari 2019 om 9:15 uur 

Plaats vergadering: Hecernazaal 
Volgnummer: 2019 / 01 
Datum volgende 
vergadering: 

5 juni 2019 om 09:15 in de Hecernazaal 

 
 
Verslag vorige 
vergadering: 

Verslag van de seniorenraad van 5 december 2018 wordt goedgekeurd 

  
Commentaar:  
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Bernaerts Maria  SAMANA Bunt Costa Vincent SAMANA Donk 

Simons Guido ONAFH. Echelpoels Rik GEZINSBOND 

Dingemans Alex OKRA Rozemaai Martens Rudy ONAFH. 

Calluy Liliane SAMANA Mariabrug Kanora Constant ONAFH 

Meys Ria SAMANA Centrum Bastiaensen Jos  OKRA Bunt 

Dever Simonne OKRA Centrum Huybrechts Fons 
SAMANA 
Schoonbroek 

Gulickx Freddy OKRA Rozemaai Reygaert Roland NVMBB 

Annemie Plompen Districtsschepen De Meester Mart NEOS 

Maria Boets (invaller Tony) OKRA Donk Dominique Van De Gaer Zorgbedrijf 

    

    

Verontschuldigd 

De Graef Maria OKRA Mariaburg Beyens Lieve ONAFH. 

Lurquin Claire Zorgbedrijf Willems Georges ONAFH. 

Delabie Tony OKRA Donk Pelgrims Peter Seniorenconsulent  
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2. conferentie 08 mei 2019             
 
Het districtsbestuur heeft ons verzocht hun wat extra ruimte en tijd te geven om de krijtlijnen van een toekomstig 
seniorenbeleid in Ekeren vorm te geven en dat zij daar ook mee naar buiten kunnen treden.  
De door ons voorgestelde conferentie leek hun ideaal om dat te doen en zij steunen dit initiatief dan ook voor de 
volle 100%. 
Als gevolg hiervan is ons de concrete vraag gesteld om onze conferentie voorzien voor 13/02/2019, uit te stellen 
en te verplaatsen naar 08 mei.                                                                 
Gelet op de argumentatie lijkt het ons een terechte vraag en willen wij het districtsbestuur ook die tijd en ruimte 
gunnen. 
 
Dr. Guido Cuyvers, hoogleraar emeritus  Thomas Moore Hogeschool is gecontacteerd en heeft toegezegd om op 
die dag zijn visie op een inclusief seniorenbeleid te komen toelichten. 
 
Wanneer : woensdag 08 mei 2019   13.30 
Doelgroep : leden bestaande seniorenraad, voorzitter + secretaris van de alle Ekerse seniorenverenigingen, het 
districtsbestuur van Ekeren, alle in Ekeren aanwezige dienstencentra, alle in Ekeren gevestigde WZC’s, Zorgbedrijf 
Antwerpen, Cultuurcentrum 252CC, lokale politie,  … 
 
Voorlopig Programma 
13.30 deuren 
14.00 opening conferentie   Annemie Plompen  schepen voor senioren 
14.15 op weg naar een inclusief ouderenbeleid  Dr. Guido Cuyvers 
15.15 pauze 
15.45 plenaire gespreksronde 
17.00 einde / netwerking 
 
Waar : cultuurcentrum 252cc, Veltwijcklaan. 
Gelet op de (beperkte) ruimte is inschrijven noodzakelijk.   
Inschrijving is gratis. 
Uitnodigingen voor de conferentie volgen. 
 
 
 
3. 55-plusdag 2019 
 
Welk onderwerp en hoe bekend maken? 
Suggestie van Rudy om over mobiliteit te spreken, verplaatsingen met de auto, met praktische aspecten daarvan. 
Ook andere vervoermiddelen aan bod laten komen, fiets, e.a., technisch aspect van openbaar vervoer (op- en 
afstappen), kennen we nog de wegcode? 
Uitleg over Cara (controle fysieke toestand personen) 
De formule best behouden: voormiddag + lunch + namiddag + napratmoment 
         
Locatie : 252cc  
  
Publiciteit: Flyers, Affiches, A-blad, ledenbladen seniorenverenigingen, LED schermen, Seniorenflash, … 
Dominique stelde voor om ook facebook te gebruiken.  Goed idee. 
 
Datum zal waarschijnlijk ergens oktober – november zijn. 
Juiste datum en verdere details worden, later nog besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   3 / 4 
Veltwijcklaan 27 – 2180 Ekeren  

district.ekeren@stad.antwerpen.be 

4. communicatie seniorenraad (naar seniorenverenigingen & naar buiten) 
 
Hoe communiceren we met onze leden en andere senioren? 
Seniorenflash, infomails door Peter naar ons toegezonden, worden deze verder verzonden naar leden van onze 
verenigingen?       
Dit is een mogelijkheid om allerlei activiteiten bekend te maken. 
Welke mogelijkheden zijn er met o.a. Facebook? 
 
 
 
5.samenstelling / samenwerking nieuwe seniorenraad: 
 
Huidige seniorenraad blijft in functie tot nieuwe seniorenraad is samengesteld. 
Dat gebeurt onder het stelsel van het bestaande werkingskader. 
Nieuwe seniorenraad dient in principe binnen de zes maanden na beëdiging van het nieuwe districtsbestuur te 
gebeuren. Dus zes maanden te rekenen vanaf 08 januari 2019. 
Bedoeling is om op de vergadering van 5 juni 2019 de nieuwe seniorenraad officieel te installeren. 
Alle in Ekeren erkende seniorenverenigingen zullen per brief worden uitgenodigd hun kandidaat voor te dragen. 
Voordracht dient te gebeuren ten laatste op 30 april 2019.   Huidige onafhankelijke kandidaten worden eveneens 
uitgenodigd hun kandidatuur te hernieuwen voor diezelfde datum. 
Er zal nog een publieke oproep verschijnen voor nieuwe onafhankelijke kandidaten. 
( A-blad ? / seniorenflash / Nieuw Kwartier / …..) 
Na 30 april worden alle kandidaturen overgemaakt aan het districtsbestuur welke in principe de samenstelling 
van de seniorenraad moet goedkeuren. 
Op 5 juni komen wij dan, als nieuw samengestelde seniorenraad bij elkaar om een nieuw dagelijks bestuur, een 
nieuwe voorzitter, eventueel een secretaris en nieuwe afgevaardigden voor de SRSA (conferentie) te kiezen.  
Ondertussen kan de huidige seniorenraad zijn werking normaal verder zetten. 
Er is door het dagelijks bestuur een voorstel tot nieuw werkingskader voorgesteld.   
Zie bijlage. 
 
 
 
6.verslag stedelijke seniorenraad stad Antwerpen (SRSA of “conferentie”) : 
 
Door de verdere decentralisatie en het aantreden van het nieuw samengestelde stadsbestuur is het vrij 
onduidelijk wat de toekomstige rol van stedelijke Seniorenraad stad Antwerpen zal zijn en hoe deze zal 
kunnen/worden ingevuld. 
Om hierop te anticiperen heeft de SRSA een voorstel tot werkingskader 2019-2024 opgesteld om de SRSA de 
nodige structuur te geven om als een volwaardig participatie/adviesorgaan te kunnen functioneren.   Dit zal 
overhandigd  worden aan en besproken worden met Anne Baré, bedrijfsdirecteur Bestuurszaken op 14/02/2019.  
Door de Vlaamse Ouderenraad is de SRSA opgenomen als Regionaal Overleg Platform Antwerpen-Centrum. 
 
 
 
7. data & jaarplanning 2019: 
 
Data seniorenraden:  

- 8 mei (Senioren Conferentie Ekeren) 
- 5 juni 
- 4 september 
- 6 november 

 
De raad verkiest om de vergaderingen steeds in de Hecerna-zaal te laten doorgaan, uitzonderingen kunnen.    
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Voorlopige planning activiteiten 2019 met ondersteuning van district Ekeren, 252cc of stadspartners: 
 
 

Datum  Uur Omschrijving 
20 februari (do) 14:00 Levens Einde Informatie Forum  in DC Blankenberg (zorgbedrijf) 
7 maart (woe) 14:00 lezing : “De regenboog van dialecten” in 252cc (Neos & 252cc) 

2 april (di) 
14:00 toneelvoorstelling "soldaat Peaceful" in Ekeren-Donk (Orka & 

district) 
4 april (do) 14:00 lezing: “Bezette stad” in 252cc (Neos & 252cc) 
6 mei (ma) 13:30 linedance namiddag Mariaburg (Okra & district) 
8 mei (woe) 13:30 seniorenconferentie in 252cc  (seniorenraad & district) 
9 mei (do) 14:00 lezing: “Kermis” in 252cc (Neos & 252cc) 
25 mei (zat) 13:00 petanque dc Blankenberg (Stadsmakers & district) 
5 juni (woe) 09:15 seniorenraad in de Hecernazaal 
18 juni (di) 14:00 stadsgids “Cogels-Osylei” (nog te bevestigen) (Okra & district) 
22 juni (zat) 13:00 petanque Schoonbroek (Stadsmakers & district) 
8 juli (ma) 13:00 petanque vd Weyngaertplein (Stadsmakers & Okra & district) 
14 juli (zat) 13:00 petanque Lindenlei (Stadsmakers & district) 
10 augustus (zat) 13:00 petanque Hagelkruis (Stadsmakers & district) 
4 september (woe) 09:15 Seniorenraad in de Hecernazaal 
14 september (zat) 13:00 petanque finale (Stadsmakers & district) 
16 september (ma) 14:00 jaarlijkse seniorenbowling (district) 

18 september (di) 
14:00 stadsgids aan het Middelheimmuseum (nog te bevestigen)  

Okra & district) 

8 oktober (di) 
14:00 stadsgids “de multiculturele stad vandaag” (nog te bevestigen) 

(Okra & district) 

29 oktober (di) 
14:00 toneelvoorstelling “huisvrouwenmonoloog” in Ekeren-Donk 

(Okra & district) 
25 november (ma) 13:00 linedance namiddag Ekeren Donk (Okra & district) 
 
 
 
8. varia 
 
- Universiteit Antwerpen werkt aan een onderzoek over zorg voor ouderen, zowel thuis als in Woon en zorgcentra. 
Guido maakt deel uit van een werkgroep daarrond, info is bij hem steeds welkom. 
 
 - Voetpaden in het Ekers binnenpark zijn bedekt met keitjes, helemaal niet goed voor mensen die moeilijker te 
been zijn, voor rolwagens, kinderwagens. Districtsschepen Annemie Plompen stemt deze opmerking af met het 
districtsbestuur. 
 
- Er zijn problemen voor drie straten (Groot Hagelkruis, Schoonbroek, Pastorijveld) om de postnummerwijziging 
op de identiteitskaart uit te voeren. 
 
- Opmerking dat de straatbreedte van Schriek te smal is voor een 50 Km zone. 
 
- Gevraagd wordt of er dit jaar een autobus (liftcar) wordt ingelegd naar de Reva-beurs in Gent. Wordt nagevraagd 
aan Peter. 
 
-De infodagen over de subsidieregeling (werkingstoelage voor seniorenverenigingen actief in Ekeren) zijn goed 
verlopen en worden ten zeerste gewaardeerd 


