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Seniorenraad  
District Antwerpen  
     

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

 

 

Verslag algemene vergadering Seniorenraad 23 mei 2019 

Aanwezigen: Henriëtte Broeckx, Leo Bruynseels, Relinde de Bouck, Marina De Graeve, 
Pierre De Troyer, Roger Delattre, Marc Derboven, Brigitte Dourcy-Belle-Rose, Maryse Dyck, 
Henri Echelpoels, Romain Goesaert, Guido Lauwereins, Vera Leysen, Hugo Luyckx, Albert 
Nieuwenhuysen, Mia Pincket, Jean Paul Soenen, Monique Van Vlem, Jan Veulemans, Ferre 
Weustenraad 

Verontschuldigd: Danielle Leysen, Arlette Van Assel, Bea De Groot, Marie-José Wellens,  
Elisabeth De Coninck, Josée Van Santvoort, Elka Joris, Roger Meeusen, Johan Buysens, 
Mia Dillen, Josée Leenaerts, Bert Van Hout, Louis Van Peel 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vergadering van 18 februari wordt goedgekeurd. 

 
2. Participatie meerjarenplanning en nieuws commissies 

 
Commissie Wonen & Zorg (Brigitte Dourcey-Belle Rose):  

 
1. Evaluatie van de werking van de commissie aan de hand van de SWOT . Het resultaat 
hiervan is weergegeven in het verslag van 18 maart. 2019. 

  
2. Concretisering van het bestuursakkoord 
Enkele punten uit ik  het werkplan zullen verder concreet 9 gemaakt moeten worden. Wat 
willen we bereiken? Hoe? Over hoeveel tijd? Onderwerp voor september-overleg 
 
3. Participatie in de Centrumraden 
Er is een overzicht van wie vanuit de commissie in welk DC de centrumraad zal volgen. 
 
4. Werkgroep ‘eenzame senioren’. 
Het is geen gemakkelijk onderwerp om greep op te krijgen. Uitgebreider verslag volgt in het 
september overleg. 
 
- Brigitte en Arlette hebben enkele aandachtspunten meegenomen vanuit de studiedag 
‘Lokaal Sociaal Beleid’ georganiseerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
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Gezin op 25 april 2019(zie bijlage). Voor wie verder geinteresseerd is kijk op 
www.departementwvg.be/ouderenbeleidsparticipatie of op www.ouderenraden.be. 
 
-  volgende vergadering: 23 september 2019 - 10 uur 

 
-  Arlette Van Assel zal de SR district A’pen vertegenwoordigen in de commissie wonen 
& zorg van de stedelijke SR (waarvan Brigitte Dourcy-Belle Rose voorzitter is). 

-  Marina De Graeve nam contact met het Zorgbedrijf (ZB). In de toekomst zal een 
afgevaardigde van het ZB deelnemen aan de vergaderingen van de SR, in functie van de 
agenda; dit in opvolging van Esther Wijnberg. 

 
Commissie Vrije tijd (Marysse Dijck): 

Zo 7/7/19 Gratis wandelingen ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. 
Wandel mee tussen 14 en 15.30 u of tussen 17 en 18.30 u. Gratis, maar inschrijven verplicht 
(senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be) 
 
Matinee Doree | start ticketverkoop nieuw seizoen 

 1 oktober | Louis Neefs hommage 
 12 november | Comedy met Soe Nsuki ‘Soetopia’ 
 10 december | Franse chanson ‘La Vie Est Riguelle’ 
 28 januari | Toneel ‘Madame Rosa’ met Chris Lomme 
 11 februari | Bart en Luc Intiem 
 24 maart | ‘Jihad Van Liefde’ toneel en boekbespreking 

6 euro (inclusief een drankje) 

Maryse Dijck zal de SR district A’pen vertegenwoordigen in de commissie vrije tijd van de 
stedelijke SR. Bea De Groot is haar plaatsvervanger. 
 
Commissie Veiligheid en Mobiliteit (Pierre De Troyer) 

Besproken het gevaar van fietsen, skateboards en steps op het voetpad. 

Verlegde tramhaltes zijn soms slecht aangegeven. 

De veiligheid van de gebruikers petanquebaan op DC Linker-Oever is in gevaar door 
projectielen die naar beneden worden gegooid van de Chicagoblok, vraag hierover zal 
gesteld worden aan bevoegde schepen..     

Er kunnen punten aangebracht worden voor de volgende vergadering. 

Pierre De Troyer zal SR vertegenwoordigen in de comm.mobiliteit van de stedelijke 
SR.                                                                                                          

 
Commissie Openbaar Domein (Jean Paul Soenen) 

Johan Buyssens zal de SR district A’pen vertegenwoordigen in de commissie openbaar 
domein van de stedelijke SR. Rik De Ruyscher is zijn plaatsvervanger. 

 
Commissie Reglementen en subsidies (Ferre Weustenraad en Romain Goesaert): 

Een voorstel van vernieuwde procedure toetreding nieuwe leden werd uitgewerkt.  

De enquête van het district over de mening betreffende de huidige subsidiekanalen wordt 
individueel door de leden van de commissie beantwoord. 

http://www.departementwvg.be/ouderenbeleidsparticipatie
http://www.departementwvg.be/ouderenbeleidsparticipatie
http://www.ouderenraden.be/
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Communicatie 

Marc Derboven wordt onze afgevaardigde in de op te richten commissie communicatie van 
de stedelijke seniorenraad. Vooral aandacht voor de drempels die niet-digitale senioren 
ondervinden. 

 
Hugo Luyckx vertegenwoordigt de SR district  A’pen in de Sportraad van het district; Brigitte 
Dourcy-Belle Rose in de cultuurraad van het district. 

 
Aansluitend bij deze ronde van de commissies wordt het thema ‘meerjarenplanning’ (MJP) 
besproken. 

Wat het stedelijk niveau betreft: op de vergadering van de stedelijke seniorenraad van 20 
mei  werd een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van de stad 
goedgekeurd inzake de MJP. Zie bijlage. 

Wat het districtsniveau betreft : onze districtsseniorenraad wil betrokken worden bij de MJP 
van het district. Een ontwerp van schrijven met onze bekommernissen werd aangepast na 
bespreking in het Cocom en na bemerkingen vanuit de commissies. De derde versie van het 
ontwerp van brief aan het districtsbestuur wordt thans door de vergadering zonder verdere 
opmerkingen goedgekeurd. Zie goedgekeurde versie in bijlage. 

Schepen Van den Borne bevestigt de intentie van het districtsbestuur om zoveel als mogelijk 
met deze bekommernissen rekening te houden en om hierover verder te overleggen met de 
seniorenraad. 

 
3. Nieuwe leden en aanpassing “procedure toetreding nieuwe leden”  

 
Het eerder bezorgde ‘nieuw voorstel procedure toetreding nieuwe leden’ wordt goedgekeurd. 

Inmiddels werden Monique Stabel en Bie De Rop door het Cocom aanvaard als nieuwe 
effectieve leden van de seniorenraad. Deze laatste liet intussen echter weten te kiezen voor 
een ander engagement. 

Op de volgende Cocom-vergadering worden gesprekken gepland met kandidaat leden Greet 
Van Haaren, Ron Marechal, Paula De Brie en Véronique Meirschaert. 

 
4. Stedelijke seniorenraad en provinciaal nieuws 

 
De stedelijke seniorenraad is bezig met de participatie aan de MJP (zie hoger). Daarnaast is 
het de bedoeling om te gaan werken met vier interne commissies, namelijk: communicatie, 
mobiliteit & openbaar domein, wonen & zorg, vrije tijd & cultuur. 

Op provinciaal niveau is vooral de Trefdag op 25 april in Lier te vermelden. De deelnemers 
evalueren het evenement positief. Voor de presentaties op deze Trefdag, zie :  

https://www.departementwvg.be/trefdagen-ouderen-en-lokaal-beleid-inzetten-op-participatie 

Er is ook onvrede omdat de Vlaamse Ouderenraad niets onderneemt met het oog op het 
decretaal verankeren van de lokale seniorenraden (de lokale jeugdraden zijn wel verplicht). 
In het Memorandum 2019 (42 blz) van de Vlaamse Ouderenraad krijgt het zelfs geen 
vermelding als een van de bekommernissen. 

 
5. Burgerbegroting 

https://www.departementwvg.be/trefdagen-ouderen-en-lokaal-beleid-inzetten-op-participatie
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Als inwoner van district Antwerpen beslis je mee over… 
 12 thema’s waar de Burgerbegroting het volgende jaar op zal inzetten 
 de budgetten voor elk van die 12 thema’s, samen voor 1,4 miljoen euro 
 welke projecten het volgende jaar zullen uitgevoerd worden 

Thema’s: 

 aantrekkelijke pleinen:     98.638 euro 
 aanwerving en ondersteuning vrijwilligers:     71.675 euro 
 fietsvriendelijke straten:   114.720 euro 
 groen in straten en op pleinen:   165.569 euro 
 huiswerkbegeleiding:   103.899 euro 
 interculturele projecten:     65.450 euro 
 klimaat projecten:   229.467 euro 
 meer bomen:     79.574 euro 
 ondersteuning van het jeugdwerk:   131.019 euro 
 ontmoeting in de buurt:     97.340 euro 
 projecten voor mensen in armoede:   139.653 euro 
 toegankelijkheid openbaar domein:   102.997 euro 

 
6. Vliegend college senioren op di 4 juni om 14 uur 

 
Toelichting door schepen Van den Borne. Het nieuwe districtscollege van Antwerpen stelt 
zich voor en nodigt alle Antwerpse senioren uit voor een gesprek en een drankje. Bij de start 
van de nieuwe legislatuur maakt het districtscollege een meerjarenplanning op. Dit doet het 
college niet alleen. Tijdens het Vliegend college kun je mee na denken en suggesties geven 
over projecten in je wijk. 

Oproep tot deelname aan het speciaal college voor senioren op 4 juni. 

 
7. Varia 

Onthaalmoment inwoners die het afgelopen jaar verhuisd zijn naar district Antwerpen vanuit 
ander district/gemeente/stad op 19 juni, 20 tot 21.30u : Vera Leysen en Mia Pincket zijn 
afgevaardigden van de seniorenraad; senioren secretariaat zorgt voor infomateriaal. 

 

Bijlagen : 

 brief aan het stadsbestuur ivm de meerjarenplanning van de stad 
 brief aan het districtsbestuur ivm de meerjarenplanning van het district 

 


