
 

 

 

Leden: Aanwezig: Frans Vervoort (voorzitter ad interim), Hugo Coppens, Hilde Corbeel, Rita 

Struyf, Gerda Van Meirvenne Louis Smolders, Jacques Rademakers, Agnes De Hertogh, Anne 

Blondiau, Alexander Corremans, Annemie Cortvriendt, François Paris, Linda Wouters, Maggy 

Doumen,  Chris Permentier. 

Verontschuldigd: Josée Ceuppens, Hugo Van Camp, Jos Jacobs. 

Geen verontschuldiging ontvangen: Ludo Du Bois, Fatiha Lemhouer. 

Langdurig afwezig, wegens geen Zoom: Annie Vervoort, Rita Heirman, Francine De Feu, Lisette 

Robbens. 

Aanwezig vanuit Werkgroep SP&Mo: Fons Loos. 

 

District: Carolyn Krekels, Petra Andriessen. 

 

Aanwezige professionelen: Evelyn De Herdt (WZC Lichtenberg, Steven De Lelie (DC Groen 

Zuid), Tim Peeters (DC Victor De Bruyne), Ingrid Van Nieuwenhuyse (DC Portugesehof),  

Peter Stappaert (Buurtzorgmanager Hoboken, WZC/DC’a/woonassistenties/extra-murale zorgen) 

Verontschuldigd : Ann De Maeyer (WZC Heydehof), Gülsah Ozkurt (DC Klein Heide). 

Verslag  

 

 

  

 

 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

      DB/SRHO HO/BZ/SEN 15-06-2021 

 

vragen naar telefoon fax e-mail 

Petra Andriessen 03 338 30 63 03 338 30 09 HO_senioren@antwerpen.be 

   

 
 

 

Titel: Algemene vergadering Seniorenraad Hoboken 
Datum en uur 
vergadering: 

Maandag 14 juni 2021 09.30 u- 12 u. 

Plaats vergadering: Zoom – 2660 Hoboken 
Volgnummer: 3 AlgemeneV - SRHO 
Datum volgende 
vergadering: 

DB 28 juni 2021 09.30-12.00 

 

 
Verslag vorige 
vergadering: 

 goedgekeurd 

   niet goedgekeurd 
Commentaar:  
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1. Welkomwoord voorzitter en goedkeuring van de verslagen van de Openbare vergadering van 

30/3, en van de dagelijkse besturen van 20/4 en van 17/5. 

 

2. Toelichting adviezen en werkgroepen 

- Kapelstraat-Wolplein, bijlage 1.  
Bij deze het antwoord op het advies van de seniorenraad: 

De eindhalte van de bus aan de Kapelstraat zit niet mee in het projectgebied. Maar een eventuele 

aanpassing kan wel bekeken worden in het kader van de mogelijke heraanleg van bepaalde straten op 

Moretusburg 

 

De bushalte aan Umicore verderop in de Adolf Greinerstraat komt wel in het ontwerp Kapelstraat/Adolf 

Greinerstraat te liggen. Dit in het kader van een eventuele toekomstige heraanleg van bepaalde straten op 

Moretusburg. 

 

Het mogelijk aanleggen van een dubbelrichting fietspad wordt nog onderzocht. Maar dat kan wel niet 

aangelegd worden aan de huizenkant. Een en ander moet immers afgestemd zijn op andere projecten en 

ontwikkelingen in de buurt die in voorbereiding zijn. 

 

Onze schepen bevestigt dat de adviezen van de werkgroep mobiliteit in het district 

nauwkeurig behandeld worden, met oog voor detail. Het dubbel fietspad zoals aangegeven 

door de werkgroep wordt nog bekeken.  

De Curiestraat wordt een fietsstraat. De Adolf Greinerstraat is opgekocht door Umicore en 

het bedrijf zal op eigen terrein een nieuwe straat aanleggen richting spoorweg. Timing 

2022. Carine Leys, schepen openbaar domein, is bereid aanwezig te zijn in de werkgroep 

mobiliteit bij uitnodiging. 

 

- Commandant van Laethemstraat: de werkgroep sluit zich aan bij de antwoorden van het 

district. De opmerking is dat bereikbaarheid een bewonersprobleem is. 

 

- Toelichting werkgroep cultuur & mentaal welzijn, heeft vooreerst een sociale insteek na 

de coronatijd.  

 

Een maandelijkse ontmoetingswandelingen in de zomer (nu 22/6 om 14 u. aan het Kasteel) 

met als doel in open lucht mekaar beter te leren kennen – wandeling het kuierpad 4,5 km. 

Iedereen is welkom! Reservaties zijn niet nodig! 

 

Een ontmoetingsdag op 24/6 om 14 u. in Het Gravenhof. Een babbelnamiddag en mogelijk 

plannen maken om samen iets te doen. 

 

Een babbeltrein in de herfst, samen op stap langs het Zuid. 

 

3. Toelichting project ‘gele doos’ door Rosette Broeckx, voorzitster seniorenraad Turnhout 

10 u.-10.45 u. 

Rosette Broeckx, voorzitter van de seniorenraad Turnhout en lid RPO Kempen, geeft een 

toelichting over dit project, waaraan ze twee jaar gewerkt hebben. Het initiatief is ook in 

uitvoering gesteund door Welzijnszorg Kempen en financiële sponsors en bundelt 21 van 

de 27 gemeenten. Het project bestond reeds in Canada en in Brugge als proefproject. 
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Elke thuiswonende senior heeft recht op een gele (boterhammen-)doos, met daarin een 

sticker om aan te brengen aan de binnenkant van je deur, een medische fiche die je moet 

invullen, een kopie van je ID-kaart of een recente foto en je medicatieschema.  

Deze doos kan afgehaald worden met een uitnodigingsbrief met barcode, bij de apotheker 

of de bakker. 

Facultatief kan je ook andere documenten toevoegen i.v.m. het levenseinde, of medische 

verslagen of medicatie. 

In noodsituaties ziet de brandweerman, ambulancier of politieman onmiddellijk aan de 

hand van de sticker op de deur dat je gele doos in de koelkast ligt en zo zijn de 

hulpdiensten snel op de hoogte van je medische kaart, zodat je kans op overlijden daalt. 

De doos bevindt zich in de koelkast (verplicht) en wordt door de hulpverlener 

meegenomen naar Spoed.  

De kostprijs in Turnhout was 91 cent (bij een oplage van 65.000 dozen). De lokale 

besturen namen de kost op zich, naast de talrijke sponsors. Welzijnszorg Kempen was de 

aankoopcentrale, maar elk bestuur deed de bestelling apart (op eigen tempo). In maart 

startte het project in Turnhout met een brief naar elke bewoner met een strookje om hun 

doos af te halen bij de apothekers of bakkers. Een cartonagebedrijf maakte displays voor 

elke ophaalplaats. 

Het project kadert in het laatste memorandum, waarbij er voor de doelgroep 65+ meer 

gefaciliteerd wordt in het langer thuis wonen. 

De ontwikkeling van dit project gebeurde met alle bevoegde instanties – zoals 

spoedartsen, geneesheren, apotheker, de brandweer en de politie, de ambulanciers, enz. – 

en de informatiefase vroeg heel veel tijd. Het project werd mee opgenomen in de Vesta- 

opleiding, de terugkomdag van brandweer en politie. 

Het is een succes, als men weet dat de digitale omgeving wel eens kan falen en er op zo’n 

noodmoment ook tijdsgebrek is. 

Aan dit project werkten twee medewerkers van welzijnszorg en twee senioren mee.  
https://www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos. 

 

Schepen Carolyn Krekels ondersteunt dit project maar voegt toe dat het project 

grootschalig uitgerold moet worden, omwille van de verschillende hulpdiensten in de 

regio. Deze brainstormingsfase is de eerste stap, verschillende mensen uit de verschillende 

districten luisterden mee. We bekijken of andere districten mee instappen alsook de dienst 

Zorg van de Stad. Mogelijke timing najaar 2022. 

 

Volgende vragen werden gesteld: 

- Link met het elektronisch dossier. Wordt dit gebruikt bij ziekenhuisopname? De gele doos 

bij Spoed geeft sneller info. De apotheker kan in geval van nieuwe medicatie een uitprint 

bezorgen voor de doos. Doel is een standaardprocedure uit te werken. 

- Kan het project niet uitgebreid worden naar andere groepen, zoals alleenstaande ouders, 

chronisch zieken, enz.? 

- Aanspreken van ziekenhuizen kan via de koepels. Ook de artsen, apothekers, ambulanciers 

moeten aangesproken worden en dat vraagt veel tijd. 

- ZBA gebruikt een vergelijkbaar systeem met een kleefbaar kaftje aan de deur. 

 

Pauze 10.45 u. – 11.00 u. 

 

4. Toelichting François Paris over het overleg in de conferentie van de seniorenraden van  

de Stad Antwerpen, de SRSA. Het werkkader is door de conferentie zelf opgesteld en  

https://www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos
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niet goedgekeurd door de stadsdiensten. Alle districten van Stad Antwerpen nemen deel, 

behalve het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo. In het bestuur zetelt Hoboken 

voorlopig niet, maar er is wel een dringende vraag om mee opgenomen te worden! 

 Elk district vaardigt twee afgevaardigden en de SRSA komt 6x per jaar bijeen.  

Bij deze de vraag of er iemand interesse heeft om vanuit het district Hoboken mee de 

vergaderingen van de SRSA bij te wonen? Aanmelden bij Petra of François. 

 

5. Tekst Petra over de werking van de werkgroepen en hun verslaggeving, hieronder: 

 nieuwe werkgroepen die starten binnen de seniorenwerking: 
Visie van werkgroepen binnen de seniorenraad: 

 Werkgroepen worden opgericht als een werkpunt, actiepunt of nood vanuit de doelgroep onder de 

aandacht komt. 

 Werkgroepen hoeven niet een constante werking te hebben, tenzij er steeds nieuwe actiepunten 

aangekaart worden. 

 Een werkgroep is eerder een denktank, waarbij meningen en ervaringen van verschillende 

Hobokense senioren besproken kunnen worden. 

 Vanuit een werkgroep kan een voorstel tot advies opgemaakt worden, maar dat dient de 

gebruikelijke weg van de adviesfunctie van de seniorenraad te volgen. 

 Vanuit een actiepunt, vraag om aanwezigheid op inspraakoverleg of vanuit de vraag tot advies 

vanuit het beleid, kan; 

- veldonderzoek wordt gedaan d.m.v. een plaatsbezoek  

- bevraging wordt georganiseerd om input te verkrijgen 

- of bekijken van documentatie.  

Dit voorstel wordt aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Na bespreking en eventuele aanvullingen 

wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan alle leden van de algemene vergadering. Daarna wordt het 

advies aan het beleid of desbetreffende diensten aangeboden. 

TIP om advies goed te kaderen: hou de chronologie en aantal leden per overleg goed bij, zodat de 

draagwijdte van het advies duidelijk is voor het beleid. Lees: een goed onderbouwd advies. 

 

 

Uit het huishoudelijke reglement: 

 

De algemene vergadering kan, om tot betere resultaten te komen, voorstellen aan het dagelijks bestuur om 

tijdelijke en/of permanente werkgroepen op te richten.  

 

Elk lid van de algemene vergadering kan zijn/haar inbreng leveren en voor toetreding kandideren. Ook 

andere geïnteresseerde en deskundige inwoners binnen het district kunnen hun kandidatuur voor toetreding 

tot een werkgroep stellen.  

 

Om een vlotte en degelijke werking te bewerkstelligen zal worden gestreefd naar maximaal 12 deelnemers 

per werkgroep. 

 

De uiteindelijke samenstelling van de werkgroepen wordt bepaald door het dagelijks bestuur alvorens ze in 

werking treden. 

De werkgroepen brengen kort schriftelijk verslag uit aan het dagelijks bestuur en werken zelfstandig.  

 

De algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de werkgroepen mogen op hun bijeenkomsten personen 

uitnodigen omwille van bijzondere deskundigheid of bevoegdheid. Deze personen zijn evenwel niet 

stemgerechtigd. 

 

 

Praktisch:  
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 Een werkgroep hoeft geen uitgebreid verslag te maken van de besproken punten, een korte notitie 

of mondelinge toelichting op een algemene vergadering volstaat. Indien gewenst om sneller te 

communiceren kunnen korte punten opgenomen worden in het verslag van het dagelijks bestuur. 

 Een werkgroep kan ervoor kiezen om de regisserende en/of administratieve rol in elk overleg af te 

wisselen tussen alle leden van de werkgroep, zodat iedereen aan bod komt. 

 Een werkgroep kan ervoor kiezen om 1 vaste persoon als contactpersoon te vragen om informatie 

door te stromen aan dagelijks bestuur of om informatie op te vragen aan de administratie 

 Een stemming wordt niet gehouden in een werkgroep, wel in de laatste stap van het afronden van 

een actiepunt, zijnde in de algemene vergadering. 

 Een werkgroep kan ook meer lijken op een denktank om diensten bij te staan in een brainstorm, 

zoals WG Cultuur ifv project mentaal Welzijn 

 Een werkgroep kan zelf een actie voorstellen, zie ontmoetwandelingen met de leden van de SR. 

 

 

Werkgroep van HO/SR anno 2021: 

 

 WG Cultuur: geeft tips voor lezingen, samenwerking met een toets cultuur. Brainstrom mentaal 

welzijn of ontmoetmomenten 

 WG Hoogdringend Advies: komt enkel samen als er een hoogdringend advies moet gegeven 

worden aan het beleid en wegens tijdsnood geen beschikbaar gepland overleg met de AV is. 

 WG Seniorenparagraaf en mobiliteit (WG Sp&MO): werk rond aandachtspunten in het openbaar 

domein, advies rond openbaar domein en mobiliteit. 

 WG infostand ifv verenigingenmarkt en kenbaar maken van SR 

 WG Koek ifv koekjes bakken in najaar voor geïsoleerde senioren; opstart zomer 2021 

 WG Digihulp: was een idee, maar moeten bekijken wat de nood is van de doelgroep 

 WG Gele Doos: indien samenwerking komt rond project GD 

 WG Memorandum: anno 2021 niet van toepassing 

 

Even overlopen wie in de werkgroepen zetelt: 

 

 WG Cultuur: Annemie, Linda, Ludo, Gerda, Rita, Anne, Hilde, Hugo VC, Jacques 

 WG Hoogdringend Advies: Louis, Alexander, François, Hugo VC, Maggy, Frans 

 WG Sp&MO: Louis, Alexander, Annemie, Jos, Frans, Fons, Hugo en Anne 

 WG infostand ifv: Alexander, Anne, Ludo, Hilde, Linda 

 WG Koek: Alexander, Linda, Gerda en Rita 

 WG Digihulp: Alexander, ev. François, ev. Jacques 

 WG Gele Doos: ??? 

 

Tip om het nuttige met het aangename te combineren :) 

Waarom niet eens vergaderen in de zon? 

Neem het niet te zwaarwichtig, luchtige babbels zijn even productief. 

Waarom eens niet vergaderen tijdens een doe activiteit of bij pot en pint? 

Contactgegevens van leuke plekken nodig, bel Petra. 

 

 

6. Nieuws uit de woonzorgcentra en de dienstencentra: 

Tim Peeters: met versoepeling van de maatregelen kan het dienstencentrum op 9 juni met 

volledig aanbod aan de gang! Zomerbar Victor De Bruyne is ook terug open op elke 

woensdag van 16 tot 22 u., (avondmaal om 18 u., vooraf te bestellen)! 

Peter Stappaert: nieuw dienstencentrum en assistentiewoningen (Oudestraat) gepland 

tegen maart 2022. 
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Ingrid Van Nieuwenhuyse: groot scherm wordt opgesteld voor de Olympische spelen in 

Portugesehof. 

Evelien De Herdt: WZC Lichtenberg telt nu 140 residenten, er zijn nog 10 plaatsen vrij. 

Iedereen is gevaccineerd. Alle activiteiten gaan terug door, bezoekers, cafetaria, enz. 

 

7.  In- en uitgaande briefwisseling: / 

 

8.   Varia: 

8.1 Nieuws werking Facebook SR: werking facebookpagina getoond in de AV. 

8.2 Korte toelichting verwijdering bankautomaten, niet besproken. 

8.3      Verwijdering vuilcontainers aan Groen Zuid: toelichting Steven De Lelie.  

 Er komt een nieuw straatje en er zijn drie opties; ofwel zonder PMD aan de inrit van 

de garage op Groen-Zuid DC (op eigen grond) ofwel 20 m verder in de Hertoglei, 

ofwel op het einde van de Fodderiestraat aan het kinderdagverblijf (eigen grond). 

8.4 Planning privatisering ZBA: Peter Stappaert, ZBA buurtzorgmanager Hoboken, geeft 

uitleg. 

De nieuwe juridische structuur van het ZBA is goedgekeurd in de gemeenteraad 

Antwerpen, maar over de Vlaamse goedkeuring is nog niet gestemd in het Vlaams 

Parlement. 

ZBA wordt een uitbatingsvzw naar privaat recht, bestaande uit drie vennootschappen. 

Voordeel is meer toegang tot subsidies & fiscale voordelen, dus financiële redenen. 

Er zijn daarbij drie bewegingen: 

a. het personeel zal niet achteruitgaan, 

b. ZBA zal samengaan met een privépartner met een inbreng van een kwart, d.i. 

500000 euro (t.o.v. 2 miljoen ZBA) en zal uitbreiden buiten Antwerpen, 

c. Het IFIC Functiewijzer zal voor de functieclassificatie en het verloningssysteem 

gebruikt worden. Bedoeling dat jonge werknemers beter verloond worden. 

 

De seniorenraad toont zijn bezorgdheid over de kwaliteit van de zorg voor senioren als 

privépartners een deel opnemen in het ZBA en als de diensten uitgebreid worden over 

heel Antwerpen. Vragen en opmerkingen kunnen doorgestuurd worden naar Linda, die 

ze zal bundelen voor de SR. 

Peter Stappaert zal de ontwerptekst doorgeven en raadt de leden aan om schepenen en 

politici aan te spreken; zij die mee beslissen over de benoeming van de leden van de 

RVB in de gemeenteraad. 

De seniorenraad zal zijn bekommernissen overmaken aan de politici in Hoboken, aan 

de Stad Antwerpen en aan het College via onze Schepen, via Carolyn Krekels. 

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Frans Vervoort, voorzitter ad interim Seniorenraad Hoboken 

Anne Blondiau, secretaris 


