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Seniorenraad                                                                   

District Antwerpen 

p/a Districtshuis Antwerpen – secretariaat senioren – Lange Gasthuisstraat 21, 2018 Antwerpen 
 

Verslag algemene vergadering Seniorenraad maandag 18 februari 2019 

Aanwezigen: 
Anne Blondiau (verslag), Henriette Broeckx, Leo Bruynseels, Johan Buysens, Roger Delattre, Elisabeth 
De Coninck, Marina De Graeve, Bea De Groot, Rik De Ruysser, Marc Derboven, Maryse Dijck, Josée 
Leenaerts,  Pierre De Troyer, Mia Dillen, Brigitte Dourcy-Belle-Rose, Romain Goesaert, Rik 
Echelpoels, Elka Joris, Guido Lauwereins, Danielle Leysen, Hugo Luyckx, Roger Meeusen, Mia Pincket, 
Jean-Paul Soenen, Arlette Van Assel, Josée Van Santvoort, Bert Van Hout, Louis Van Peel, Jan 
Veulemans, Marie-Josée Wellens, Ferre Weustenraad (voorzitter seniorenraad),  

Waarnemers: Josi Verschaeren, Greet van Haaren, Bie De Rop, Monique Stabel. 

Tom van den Borne (districtsschepen), Sofie Berteloot (seniorenantenne), Bettina Peeters. 

Verontschuldigd: Relinde de Bouck, Eugeen Dhont, Gerda De Ryck, Vera Leysen, Stefaan Marysse, 
Albert Nieuwenhuysen, Monique Van Vlem, Pierre Windey. 
 
Aanwezig vanuit de Districtsraad: Regina Verstraeten. 
 

Agenda 

De vergadering wordt geleid door Ferre Weustenraad, voorzitter van de seniorenraad District 
Antwerpen.  

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vergadering van 18 december 2018 wordt goedgekeurd.  

 

2. Het Bestuurakkoord van het District – Toelichting door Tom van den Borne, schepen bevoegd 
voor senioren. 

Tijdens de nieuwe legislatuur voor 6 jaar zal het bestuur van de vorige coalitie verdergezet 
worden, zij het met nieuwe accenten. Voor wat betreft het Bestuursakkoord zal het vorig 
beleid verdergezet worden – de samenwerking met de vorige schepen Lieve Stallaert was 
zeer goed – met extra ambities. 

In de algemene visie lees je dat op het niveau van het district participatie belangrijk is 
(seniorenraad, vliegende colleges,..  en ook dat de burgerbegroting iets zal stijgen (10 % van 
de begroting) met thema’s als diversiteit, projecten, nieuwe thema’s, … Ook gemeenschap is 
een opdracht met activiteiten die het gemeenschapsleven bevorderen (senioren, jeugd, 
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sport, stadsmakers...). Publiek Domein is zich aangenaam verplaatsen en wonen, met zachte 
weggebruikers, aandacht voor toegankelijkheid, aangename leefomgeving, vergroening. 
Groenbeleid met parken voor sport en recreatie. 

Specifiek voor senioren lezen wij in de resolutie 

118 - een horizontale bevoegdheid waarbij senioren in alle domeinen betrokken worden. 

119 - senioren blijven betrekken met hun waardevolle kennis. 

120 – dat senioren mee zijn digitaal, initiatieven zoals de tabletcafé’s. 

121- de seniorenraad ondersteunen en betrekken bij het beleid, ook meer aanwezig  in 
Bijzondere Raadscommissies waar bewoners en adviesraden zullen uitgenodigd worden. 

122- publiek domein waarbij ook senioren inspraak hebben. 

123- ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

124- zilveren linten, beweegroutes die door senioren het meest genomen worden (arts, 
apotheek, supermarkt) met rustpunten, weinig of geen drempels;  deze routes veiliger 
maken. 

125- intergenerationele projecten tussen jongeren en senioren. 

126- bewegen en beweegroutes. 

127- cultuur en koorproject. 

 
Het bestuursakkoord wordt geconcretiseerd in een meerjarenplanning tegen november, met 
aansluitend een meerjarenbegroting. De Schepen vraagt advies aan de commissies van de 
seniorenraad om op zo kort mogelijk termijn hierover advies en feedback te geven, zodat er 
tegen de zomer geland kan worden. 

De voorzitter van de seniorenraad bevestigt dat elke commissie kritisch naar de tekst zal 
kijken in het belang van alle senioren en formuleren hoe zij willen dat het concreet wordt en 
dit vanuit het thema eigen aan de commissie. Uiterlijk midden april stuurt elke commissie 
het verslag naar de voorzitter en naar de seniorenantenne. Het globale verslag zal op 
9/5/2019 besproken worden in het CoCom. 

 

Online ook te bekijken op: 
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b4985/ontwerp-
bestuursakkoord-district-antwerpen 

 

3. Bestuursverkiezing seniorenraad 

De verkiezing van de voorzitter en de drie ondervoorzitters gebeurt bij geheime stemming. 

De voorzitter van de seniorenraad, Ferre Weustenraad, is verkozen met 32 stemmen akkoord 
en 1 onthouding op een totaal van 33 stemmen. 

De ondervoorzitters zijn verkozen: 

- Brigitte Dourcy-Belle-Rose is verkozen met 31 stemmen akkoord, 1 niet-akkoord en 1 
onthouding, 

- Romain Goesaert is verkozen met 26 stemmen akkoord, 1 niet-akkoord en 6 onthoudingen, 
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- Pierre De Troyer is verkozen met 30 stemmen akkoord, 1 niet-akkoord en 2 onthoudingen. 

De functie van secretaris van de seniorenraad is vacant. 

 
In de commissies zal de verkiezing van voorzitter en secretaris op de eerstvolgende 
vergadering plaatsvinden. Vacant zijn de functies van voorzitter voor de commissies 
openbaar domein en veiligheid en van secretaris in de commissies wonen en zorg en 
veiligheid en mobiliteit. Ook de afgevaardigden van elke commissie in de stedelijke 
seniorenraad zal aangeduid worden, alsook de afgevaardigden voor de sportraad en voor de 
cultuurraad in de commissie Vrije Tijd. 

 

4. Nieuws uit de commissies en mogelijke reorganisaties ervan 

●  COMMISSIE WONEN & ZORG (Arlette Van Assel): vergaderingen gepland op 28/1, 18/3 (en 
mogelijk ook op 13/5, 23/9, 25/11 indien er een lokaal vrij is). 

De accenten voor dit jaar zijn: 

- Langer thuis wonen en de premie voor kleine hulpmiddelen. 

- Mantelzorg: premie en nieuwe benadering van de mantelzorgsessies. Hierover zal 
kortelings een advies geschreven worden. 

- Eenzame senioren: werken rond definitie en aanpak, om een concreet advies te kunnen 
formuleren aan het district. 

- De grote groep senioren, actieve en ouderen. 
 

     ●  VRIJE TIJD (Marysse Dijck):  

- Het koorproject wordt in 2019 verlengd, alsook de Matinée Dorée. 

- We organiseren een rolstoelconcert in het oud Badhuis.  

- Op de feestelijkheden zal de aandacht altijd gaan naar een seniorenluik en al meer 
concreet voor 11 juli 2019. 

- Verder wordt er gewerkt aan lokale culturele ankerpunten zoals in de bib Permeke. 

- Sport: spierkracht voor senioren en de zilveren linten. 

 

●  VEILIGHEID EN MOBILITEIT (Pierre De Troyer): 

Er zijn geen nieuwe feiten. 

 
●  OPENBAAR DOMEIN (Jan Veulemans):  
 

De laatste 2 maanden zijn er geen adviezen geformuleerd. Het congres van Publieke 
Openbare Ruimte zal gevolgd worden door een deelnemer. De voorzitter neemt ontslag als 
voorzitter en vraagt 
- meer jongeren in de commissie, 
- meer kredieten voor vorming en ook om naar congressen te gaan, 
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- streven naar vergaderingen ‘ter plaatse’, zodat ook bewoners mee kunnen uitgenodigd 
worden. 

- Marie-Josée bespreekt het bestaan van een nieuwe zitbank ‘die doet bewegen’. De 
commissie zal hierover een voorstel indienen i.s.m. de commissies wonen & zorg en vrije 
tijd. 

De schepen vraagt uitdrukkelijk het te melden als er toestellen op speeltuinen stuk zijn. 
  
●  REGLEMENTEN (Ferre Weustenraad):  
 

Deze groep neemt beslissingen via mail. 
Romain Goesaert bevestigt dat er een vergadering zal plaatsvinden over een eenvormige 
financiële ondersteuning van activiteiten van verenigingen.  
Tevens zal de commissie de bestaande “procedure toetreding nieuwe leden” actualiseren en 
haar voorstel daarover voorleggen aan de Cocom. 
 

Tenslotte kunnen alle leden van de seniorenraad hun keuze van commissie voor deze nieuwe 
legislatuur opnieuw vastleggen. Zie de door de seniorenantenne rondgedeelde lijst. 

5. Aanpassing procedure toetreding nieuwe leden 

In de procedure wordt er gekeken naar de leeftijd (60 j.),de vaardigheden, en ook naar de wijken 
van waaruit er geen of onvoldoende vertegenwoordiging is. In de commissie reglementen zal de 
procedure verfijnd worden. 

De seniorenraad is blij met de 12 nieuwe kandidaten en hoopt dat er via de vliegende colleges 
het aantal nog verhoogd wordt tot 20. De kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een 
gesprek met het bestuur en een vragenlijst invullen met interesses en motivaties. 

6. Nieuws uit de Stedelijke Seniorenraad 

Deze raad heeft stedelijke bevoegdheden zoals sorteerstraatjes en het Zorgbedrijf Antwerpen. 
Het plan is om daar ook in commissies te werken. Op 18 maart vergadert deze raad. 

De antenne Anita Dillen wordt vervangen door Ellen Claes. 

7. Varia 

- De Schepen geeft een toelichting over de vliegende colleges (Wijk 2018 is al voorbij). 
Dinsdag 19/2 in het Districtshuis; woensdag 20/2 in cc Ter Schelde LO; donderdag 21/2 in 
Permeke; maandag 25/2 Luchtbal ontmoetingscentrum; dinsdag 26/2 op het Kiel zaal 
Nova, telkens te 20 u. Verder wordt er nog in de toekomst een ontmoetingssessie 
georganiseerd voor senioren op dinsdag 4 juni om 14 uur. Vragen kunnen ook online 
gesteld worden: www.vliegendcollege.be. 

- De schepen bespreekt het traject van de burgerbegroting. Elk jaar zullen er in maart 
thema’s besproken worden, zodat er een 12 gekozen worden van de 70. In april worden 
de bedragen toegekend en in oktober worden de projecten gekozen met de bedoeling dat 
zoveel mogelijk bewoners akkoord gaan. De online deelname telt voor 20 %. 
www.burgerbegroting.be. 

- Bespreking ook van uitnodigingen van senioren bij evenementen, zie verder commissie 
cultuur. 

http://www.vliegendcollege.be/
http://www.burgerbegroting.be/
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- In 2019 vinden er 4 vergaderingen van de SR plaats, namelijk op 18/2, 23/5, 12/9, 14/11, 
telkens om 10 uur. 
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