
 

 

 

 

 

 

  1 / 4 
Maurice Dequeeckerplein1, 2100 Deurne 

www.deurne.be 

 

Aanwezigen 

Naam Naam Naam 

Boone Gillaine Deurau Robert Sampermans Mia 

Brant Paul D’Hulst Pierre Torfs Ludo 

Brijs Tuur Dictus Herman Van Craenenbroeck Lieve 

Conings Corinne Dockx Steef Van der Heyden Pascal 

Daniëls Julien Hufkens Guido Van de Waeter François 

De Backer Guido Ketels Simonne Vanhoof Els 

De Bruyne Wim Leten Hilde Van Hoorick Irma 

De Fré Silvia Livens Philip Van Poele Ludo 

De Ridder Louisa Matheyssen Swa Van Poele Suzanne 

De Wilde Joke Morel Eric Van Praet Eliane 

Demey Ria Nuyttens Jean-Paul Vanzieleghem Robert 

Deridder Roger Paeschuyzen Freddy  

  Tjerk Sekeris: 

districtsburgemeester 

Verontschuldigd   

De Wit Johan Kesteleyn Hélène Vleeschouwer Roger 

Van den Heuvel Thamara   

Afwezig   

Van Nueten Louis Van Mol Marcel  

   

 

 

1. VERWELKOMING 

 - met een warm welkom aan de leden van de Seniorenraad en onze burgemeester Tjerk 

Sekeris opent de voorzitter deze eerste vergadering van 2019. 

Tjerk Sekeris deelt mee dat onze nieuwe schepen voor Seniorenbeleid Dhr. Frank Vercammen is. 

Hij vervangt Karen Maes (in de vorige legislatuur onze schepen voor seniorenbeleid) die nu 

zetelt in de gemeenteraad van de stad Antwerpen en staat ook als kandidaat op de lijst van het 

parlement voor de verkiezingen in mei. 

   

Verslag 
 
Titel verslag: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE 

Datum en uur 

vergadering: 
16 januari 2019 om 9.15 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (Raadzaal ) 

Volgnummer: 26 

Datum volgende 

vergadering: 
13 maart 2019 

 
 

Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 
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2. INGEKOMEN STUKKEN 

 - geen 

  

3. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 12.09.2018 

 - goedgekeurd mits volgende opmerking: er is in het vorige verslag geen melding 

gemaakt over de Werkgroep Communicatie die zich bezig houdt met de leesbaarheid en 

duidelijkheid van het A-blad en Seizoensbrochure Deurne. Dit werd uitgesteld tot na de 

installatie van de nieuwe Seniorenraad. 

  

4. VERGADERKALENDER 2019 
 

Bestuursvergadering 
 

Maandag 7 januari 

Maandag 4 februari 

Maandag 4 maart 

Maandag 1 april 

Maandag 13 mei 

Maandag 3 juni 

Maandag 16 september 

Maandag 7 oktober 

Maandag 4 november 

Maandag 2 december 

 

Algemene vergadering 

 

Woensdag 16 januari 

Woensdag 13 maart ( installatie nieuwe seniorenraad) 

Woensdag 22 mei 

Woensdag 25 september 

 

OPEN THEMADAGEN: - dinsdag19 maart 

           - woensdag 20 november  

 

VORMINGSDAG: waarschijnlijk woensdag 23 oktober 

 

 

5. INSTALLATIE SENIORENRAAD: LEGISLATUUR 2019-20124  

 - in deze legislatuur wordt geen gebruik meer gemaakt van ‘statuten’. Wanneer men 

wijzigingen of aanpassingen wil doen aan statuten is er een vrij omslachtige procedure nodig die 

via de juridische dienst van de stad Antwerpen de goedkeuring vereist. 

 

6. OVERSTAP NAAR NIEUWE LEGISLATUUR: AANVULLEND WERKKADER EN 

     PROTOCOL INTERNE ORGANISATIE 

 - het Werkkader van de stad Antwerpen is geldig voor alle districten. Voor ons district 

Deurne vinden wij dit onvoldoende en hebben daarom een ‘Aanvullend werkkader Seniorenraad 

Deurne’ opgesteld. Dit zal deze week ter goedkeuring aan het districtscollege bezorgd worden. 
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 - de seniorenraad ondergaat qua samenstelling enkele wijzigingen. 

Elk lid zetelt voortaan als onafhankelijke. Verenigingen moeten geen afgevaardigden meer 

aanstellen; leden van een vereniging zetelen voortaan ook als onafhankelijken. 

Een echtpaar of wettelijk samenwonenden mogen niet meer beiden als stemgerechtigden 

optreden. Slechts één van hen is stemgerechtigd. 

Leden van de seniorenraad moeten woonachtig zijn in Deurne. Er is wel een uitzondering 

gemaakt in deze clausule nl. woonachtig zijn in Antwerpen en over voldoende bewijzen 

beschikken dat men zich heeft geëngageerd voor de noden en bezigheden van senioren in 

Deurne. 

Het toegelaten aantal leden is vastgesteld op max.40 stemgerechtigde leden. 

De kandidaten die als nieuw lid wensen te zetelen in onze seniorenraad zullen gescreend worden. 

De professionele leden zijn niet stemgerechtigd. 

Het bestuur zal nog maar uit 7 in plaats van 9 leden bestaan waaronder een voorzitter, secretaris 

en de 3 voorzitters van de commissies zullen zetelen. 

Het Huishoudelijk Reglement werd ook aangepast en krijgt nu als titel “Protocol interne 

organisatie”. Op de volgende Algemene Vergadering zal dit voor akkoord aan alle leden worden 

bezorgd. 

De installatie van de nieuwe seniorenraad heeft plaats op 13 maart 2019 tijdens de AV. 

 

7. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 Activiteiten (Tuur Brijs) 

 

- Programma Open Themadag: 

 

13.00u Deuren open 

13.20u Verwelkoming door Districtsburgemeester Tjerk Sekeris 

13.25u Verwelkoming door de Districtsschepen van Seniorenbeleid Frank Vercammen 

13.30u Inleiding door de Voorzitter van de Seniorenraad 

13.35u Gastspreker Prof. Dr. Hendrik Vos houdt een lezing over “Europa in al zijn facetten” 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen 

15.00u Pauze 

15.15u het gezelschap De Grijze Komedie brengt: “Hart-Verwarmend”- poëtische teksten over 

 de liefde doorheen de seizoenen van het leven met muzikale begeleiding. 

16.30u Receptie met een hapje en een drankje. 

Uiterlijk om 18.00u Einde 

 

- zoals jullie zullen merken is er een wijziging in het programma aangebracht. Het ontspannend 

gedeelte komt nu na de pauze. Bij een vorig evenement werd er weinig respect getoond voor de 

gastspreker. Nog tijdens de vraagstelling verlieten al velen de zaal wat beneden alle peil is. 

 

- deze Open Themadag wordt ook vermeld in het A-blad en de Seizoensbrochure Deurne. 

 

- inschrijvingen gebeuren zoals steeds via het CC Deurne, telefonisch of per mail. De 

verenigingen die de inschrijvingen doen voor hun leden moeten alle namen van de deelnemers 

doorgeven. 

 

- Voor onze Vormingsdag die waarschijnlijk zal doorgaan op woensdag 23 oktober heeft de 

meerderheid gekozen om naar Gent te gaan. 
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- de Seniorenraad BEZALI zal uitgenodigd worden om in ons district een tegenbezoek te 

brengen. 

 

- er zal voor het eerst een “Debatnamiddag” gehouden worden die waarschijnlijk zal 

plaatshebben in de loop van de maand mei. De juiste datum wordt nog bepaald naargelang de 

beschikbaarheid van de zaal in Cinema Rix gelegen in de Gryspeerstraat. 

Het onderwerp dat aan bod komt is “mobiliteit” waarvoor we de medewerking vragen van De 

Lijn, VIAS, AWV e.a.  

 

 Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs) 

- het advies over de heraanleg van de Lakborslei wordt afgewerkt. 

- er zal aan de zorgbedrijven gevraagd worden of zij eventueel een verzamelpunt voor de post 

kunnen voorzien zo moeten de bewoners niet meer op zoek naar een postbus in de omgeving. 

Philip Livens en Corinne Conings delen mee dat dit al in werking is in hun dienstencentrum. 

- er komt nog informatie over de in gebruik name van parkeermeters en de bewonerskaart. Dit 

zou in voege gaan vanaf 1 april! 

- er wordt terug een advies opgesteld om de snelheid op de Bisschoppenhoflaan te verlagen van 

70 naar 50km/u. 

Aan de oversteek van de Oude Bosuilbaan met de Bisschoppenhoflaan wordt een zebrapad 

aangelegd en komen er ook verkeerslichten. 

 

 Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens) 

- deze commissie staat voorlopig on hold. Guido Hufkens doet een dringende oproep naar 

kandidaten om deze toch belangrijke commissie voor de senioren terug te kunnen laten werken. 

 

8. VARIA EN RONDVRAAG 

 - er wordt nog een oproep gedaan om mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen 

voor een Open Themadag door te mailen. 

 - er zijn klachten over het gebrek aan geldautomaten. Er wordt meegedeeld dat men ook 

in de dienstencentra geld kan opvragen. Om grotere bedragen af te halen, vanaf +/- €300 wordt 

er gevraagd dit wel op voorhand te melden. 

 - op de Bisschoppenhoflaan zijn er klachten over de ophaling van groenafval. Deze blijft 

meermaals staan. 

 - Steef Dockx zal informatie opvragen over de verzekering van vrijwilligers.  

 - op de vraag wanneer we een nieuwe Seniorenconsulent(e) krijgen beweert Guido 

Hufkens dat omwille van budgettaire redenen deze functie zal worden afgeschaft. 

   

9. NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

 De eerste vergadering van dit nieuwe jaar wordt afgesloten met een geslaagde receptie, 

waarvoor onze dank! 

 

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

 

Volgende vergadering: 13 maart 2019  

 


