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1. VERWELKOMING
Steef Dockx, onze voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle
geïnteresseerden die aanwezig zijn alsook de gastsprekers.
Een warm welkom ook voor Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter en Karen Maes, districtsschepen.
De leden van de seniorenraad worden bij deze uiteraard niet vergeten en bedankt voor hun
talrijke opkomst.
2. VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING dd. 14. 09. 2016
- goedgekeurd
3. INGEKOMEN STUKKEN
- Ria Demey (lid van de seniorenraad en medewerker “Welzijnsschakels”) doet een
oproep om deel te nemen aan een project tegen “ARMOEDE IN DEURNE”. Het betreft hier een
digitaal netwerk. Diegenen die hier interesse voor hebben en meer uitleg willen wat dit project
inhoud kunnen contact opnemen met Ria.
Telefonisch: 03/321 26 27 of via e-mail: riademey@proximus.be
4. EVALUATIE VORMINGSDAG IN MECHELEN
- de deelnemers aan deze vormingsdag waren tevreden en hadden ondanks het slechte
weer toch kunnen genieten van het namiddag programma dat in open lucht plaatsvond.
In de digitale krant Gazet Deurne is ook een zeer positief artikel verschenen over deze
vormingsdag waarbij de seniorenraad van beide steden hun werking kunnen toelichten zodat er
voor beide partijen iets kan van opgestoken worden.
Voor de vormingsdag van 2017 die ook zal doorgaan in oktober komen volgende steden in
aanmerking nl. Kortrijk, Leuven of Oostende. Tuur Brijs zal de nodige informatie opvragen
zodat er op de volgende bestuursvergadering een beslissing kan genomen worden. Dit zal dan
uiteraard voorgelegd worden aan alle leden op de eerstkomende algemene vergadering.
Een bijkomende vraag van Guido Hufkens is om eventueel een rolstoel te voorzien voor minder
mobiele leden. Hier zal ook rekening mee gehouden worden.
5. UITEENZETTING “ZILVEREN LUSSEN”
Inleiding door districtsschepen Karen Maes
Karen Maes geeft toelichting over de doelstelling van de zilveren lussen”. Bedoeling is om
senioren en minder mobiele weggebruikers de mogelijkheid te bieden zich op een comfortabele
manier te verplaatsen voor hun dagdagelijkse bezigheden zoals o.a. boodschappen doen, naar een
lokaal dienstencentrum gaan, het openbaar vervoer nemen. Het onderhoud van deze lussen krijgt
prioriteit bij het ruimen van bladeren in de herfst en sneeuwruimen tijdens de winterperiode.
Voor de uitvoering van dit project is er budget voorzien zodat er vrij vlug enkele “zilveren
lussen” kunnen gerealiseerd worden. De overige lussen komen tijdens de volgende legislatuur
aan de beurt.
PowerPoint presentatie door Ludo Torfs
Deze presentatie geeft ons een duidelijk beeld van het project “Zilveren lussen” en over de
verdeling van de buurten in ons district.
In sommige buurten is al veel werk geleverd. Het is vooral Deurne Zuid dat tot hiertoe wat
achtergebleven is. De plannen van de nog te onderzoeken buurten kunnen tijdens de pauze of na
de vergadering verkregen worden voor diegenen die nog wensen mee te werken.
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We hopen tegen 23 december alle gegevens binnen te hebben zodat ze gebundeld kunnen
worden. Begin januari wordt dit overgemaakt aan het College dat beslist welke buurten eerst in
aanmerking komen voor de realisatie van een “zilveren lus”.
We zullen feedback krijgen over de beslissing van het College waarom voor welke buurt wel of
niet werd gekozen.
Het is tevens de bedoeling dat in mei 2017 een lus zal afgewandeld worden door leden van het
College, de Lijn, politie, groendienst en andere betrokken diensten.
6. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES
Activiteiten (Tuur Brijs)
- de datum voor de Open Themadag is gekend en heeft plaats in het CC Deurne op donderdag 30
maart 2017.
Er werd gekozen voor het thema “Senioren en wonen”.
Joeri De Ren (directeur Zorgbedrijf) is alvast één van de gastsprekers. Uitgebreide toelichting
volgt later.
Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens)
- Guido bedankt de Buurtregisseurs Ignace Bruggeman en Patrick Bayet dat zij op de uitnodiging
zijn ingegaan om op deze Open Vergadering een presentatie te geven over Sociale Veiligheid.
- de aanwezigheid van politiecommissaris Dirk Janssens wordt eveneens met dank gewaardeerd.
Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs)
- tijdens de volgende Algemene Vergadering zal een uitgebreide toelichting gegeven worden
over het principe “shared space”. De Herentalsebaan zal wellicht volgens dit principe
heraangelegd worden en ook daarover zal meer uitleg volgen.
7. PRESENTATIE OVER SOCIALE VEILIGHEID: “Zichtbare en onzichtbare aanpak”.
- in Deurne hebben we 2 buurtregisseurs, Ignace Bruggeman en Patrick Bayet die in
samenwerking met de politiediensten er voor zorgen dat er voor de inwoners een zo groot
mogelijk sociaal veiligheidsgevoel kan ontstaan.
Voor toelichting over de politiediensten is politiecommissaris Dirk Janssens gastspreker.
De meest zichtbare aanpak is deze van de wijkpolitie.
De onzichtbare aanpak bestaat uit een wijkonderzoeksteam.
Er is ook een verkeer ondersteunend team en de kwartierinspecteurs.
- Stad Antwerpen/Samen leven is ook samengesteld uit eerste en tweede lijndiensten. De
eerste lijndienst is de meest zichtbare waar de tweede lijndienst meer anoniem werkzaam is.
- Bestuurlijke handhaving (eerste lijndienst) is de meest zichtbare ook en controleert o.a.
pandkwaliteit. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van cameratoezicht om vlugger en accurater
te kunnen optreden bij sluikstort, wildplassen en vandalisme. Er zijn uiteraard nog meer
toepassingen waarvoor camerabewaking in aanmerking komt.
- Sociale interventie (anoniem en tweede lijndienst) is vooral actief bij jeugdinterventie,
bemiddeling bij werkgestraften. Zij beschikken ook over programmaleiders die meestal opereren
bij drugsproblemen, opsporen dubieuze massagesalons, prostitutie en ook tegen radicalisering.
Ook voor problemen in de woonomgeving kan men hier terecht bv. overlast van honden.
De stadsmakers (vroeger de straatvrijwilligers) kunnen eveneens bepaalde problemen melden.
Voor inlichtingen of iets te melden kan men steeds terecht op het volgende e-mail adres:
www.antwerpen.be/nl/eloket/melden
Er is ook een infolijn van stad Antwerpen: 03/222 11 33
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Op dit nummer kan je ook voor alles terecht en wordt je door hen doorverbonden met de dienst
die voor jou specifieke vraag of mededeling in aanmerking komt.
Voor tussenkomst specifiek voor politiediensten: dringend 101
Niet dringende zaken steeds de Blauwe Lijn bellen a.u.b.: 0800/123 12
Ook via e-mail kan men de politie bereiken: oost.wijkwerking@politie.antwerpen.be
8.VARIA EN RONDVRAAG
- Ria Demey geeft melding van grote hinder over de vallende bladeren in De Sevillastraat
waardoor het voetpad er gevaarlijk bijligt. De oorzaak hiervan zijn de bomen die door hun
wortelgroei de stenen op het voetpad naar boven duwen en door het vallen van de bladeren
onzichtbaar worden voor de weggebruikers.
Men streeft echter naar zoveel mogelijk groen in het straatbeeld en dus mogen de bomen niet zo
maar verwijderd worden. Tjerk Sekeris (districtsvoorzitter) deelt mee dat wanneer zieke en
kapotte bomen vervangen moeten worden men opteert voor bomen die met hun wortelstelsel
naar beneden in de ondergrond gaan. Dit is tegelijkertijd ook een middel tegen wateroverlast
omdat deze bomen het water uit de grond opnemen.
- de aanwezigen die interesse hebben om te zetelen in de seniorenraad mogen hun
kandidatuur opgeven. Zij worden op de wachtlijst gezet omdat momenteel de seniorenraad
voltallig is.
- Wim De Bruyne zetelt als nieuw lid in de seniorenraad als professioneel. Hij is
werkzaam als coördinator Kronenburg en van harte welkom!
Bij het eindigen van deze vergadering worden we uitgenodigd voor een receptie met een hapje
en een drankje. Een geslaagd einde van een geslaagde vergadering!

Volgende Vergadering: moet nog later bepaald worden
Verslaggever: Suzanne Van Poele
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