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Aanwezigen 

 

Naam Naam Naam 

Brant Paul Kesteleyn Hélène Maes Karen (districtsschepen) 

Brijs Tuur Ketels Simonne  

Conings Corinne Krols Louis  

Coorman Mariette Livens Philip  

Daniëls Julien Matheyssen Swa  

De Caluwé Georges Morel Eric  

De Fré Silvia Naelaerts Edy  

De Ridder Louisa Sampermans Mia  

Deridder Roger Van Craenenbroeck Lieve  

Deurau Robert Vanhoof Els  

Dockx Steef Van Poele Ludo  

Fagardo Christiane Van Praet Eliane  

Hufkens Guido Vancraenenbroeck Etienne  

Huygen Charles Van Zieleghem Robert  

Verontschuldigd   

Bal Lucien Torfs Ludo Van de Wege Tinne (seniorenconsulente) 

Bertho Ingrid Van de Waeter François  

Boone Gillaine Van Poele Suzanne  

De Nijs Amanda Wils Josée  

Demey Ria Bartelen Karel  

D’Hulst Pierre   

Afwezig   

Deknock Katrin Paelinckx Cindy Claes Henri (overleden) 

Coopman Guido Paeschuyzen Freddy Patoor Lisa (geen lid meer) 

De Wit Johan   

Verslag 
 
Titel verslag: VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE 

Datum en uur 

vergadering: 
14 september 2016 om 9.15 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne ( commissiezaal ) 

Volgnummer: 17 

Datum volgende 

vergadering: 
09 november 2016 (open algemene vergadering) 

 
 

Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 
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1. VERWELKOMING 

 

 - Karen Maes (districtsschepen) mogen we van harte verwelkomen op onze vergadering. 

- We noteren spijtig genoeg al teveel afwezigen. 

 

2. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 09.03. 2016 

 

 - goedgekeurd  

 

3. EVALUATIE VAN DE WERKING VAN DE  SENIORENRAAD DEURNE 

 -  De besproken en goedgekeurde tekst zal zeer binnenkort voorgelegd worden aan het 

college. 

 

4. HERAANLEG VAN DE HERENTALSEBAAN 

 

 -Vanuit het district werd ons een advies gevaagd over een voorgelegd plan over de 

heraanleg van de Herentalsebaan. 

Daar er in dit ontwerpplan geen fietspaden zijn voorzien heeft de seniorenraad een negatief 

advies uitgebracht. 

 

Daarnaast hebben wij gesuggereerd om bij de heraanleg van de Herentalsebaan eens te bekijken 

of het zogenaamde ‘Shared Space’- principe geen haalbare kaart is. 

Bij dit principe, dat in de ons omringende landen reeds op vele plaatsen wordt toegepast, gebeurt 

de heraanleg volledig vlak van gevel tot gevel en de diverse vervoersmodi maken op een 

‘gedeelde manier’ gebruik van de gemeenschappelijke ruimte.   

Aan de hand van een diavoorstelling krijgen we een uiteenzetting over dit concept. 

 

5. INFO ZILVEREN LUSSEN DEURNE 

 

 - Een zilveren lus is de cirkelbeweging die de ouderlingen maken om te winkelen, naar de 

post  gaan, de bibliotheek bezoeken of het openbaar vervoer  nemen. 

Het kan ook in een rechtlijnige beweging, dus op en af. 

Een lus kan ook over twee aansluitende buurten lopen. 

Districtsschepen Karen Maes, geeft aan de hand van een diavoorstelling, een duidelijke uitleg 

over de werking van dit concept.  

Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken aan de ontwikkeling van  de “zilveren 

lussen” kan deelnemen aan een extra vergadering van de Commissie ‘Mobiliteit’ die zal plaats 

hebben op dinsdag 4 oktober.  

Het thema “zilveren lussen” komt ook terug ter sprake op de Open Algemene Vergadering van 

9 november.  

 

6. START FIETSTAXI DEURNE 

 

 De fietstaxi geeft ondersteuning aan personen of senioren met mobiliteitsproblemen. 

Voorlopig kan men er maandag, dinsdag en donderdag beroep op doen tussen 9 en 17 uur. 

Later van maandag tot vrijdag. 

Via een rittenkaart: € 2 per begonnen half uur. 
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Meer info : www.2tact.be    of info@ 2tact.be of    0489 34 61 50 

Elk aanwezige heeft hierover een uitgebreide documentatie gekregen. 

 

 

7. START MANTELZORGPREMIE DEURNE 

 

 - De toekenning van een mantelzorgpremie is goedgekeurd door het District en bedraagt 

per jaar  120 EURO.  

Het subsidiereglement voor het verlenen van een mantelzorgpremie en de voorwaarden waaraan 

de aanvrager dient te voldoen is voor sommigen moeilijk.  

Onze seniorenconsulente Deurne Tinne Van de Wege zal u zeker verder helpen. 

 

8. OPEN ALGEMENE VERGADERING dd 09.11.2016 

 

 - Op de agenda staat, naast de gebruikelijke agendapunten, “Sociale Veiligheid: zichtbare 

en onzichtbare aanpak” 

Je krijgt een toelichting over de verschillende veiligheids - en samenlevingsthema’s en op welke 

manier ze worden benaderd. 

De vergadering begint om 9 uur stipt. Je kan je aanmelden vanaf 8.30 uur aan de balie van het 

districtshuis. 

Aansluitend is er een kleine receptie waarbij je kennis kan maken en vragen  stellen aan alle 

leden. Inschrijven is verplicht vanaf maandag 24 oktober  

 

9. OPEN THEMADAG dd 30.03.2017 

 

Het thema zal worden vastgelegd in onze eerstvolgende Bestuursvergadering. 

Een voorstel is mogelijk:’Senioren en Wonen’. Dhr De Ren, directeur binnen het Zorgbedrijf ,is 

bereid hierover een uitgebreide toelichting te geven 

Als muzikaal theatergebeuren vragen we Leen Persijn met “Hola, zomaar oma!” 

Leen Persijn geeft gestalte aan een vrouw die plots verneemt dat ze oma wordt. 

Een confronterende, soms grappige, maar ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst, 

poëzie en liederen. 

Het ganse programma wordt verder uitgewerkt door onze Commissie ‘Activiteiten’ 

 

10. COMMUNICATIEPLATFORM “REDIR” 

 

Uit de praktijk blijkt dat niet iedereen,om technische redenen, gebruik kan maken van het huidig 

informatiesysteem. 

Aan Ludo Torfs, Voorzitter van de Commissie ‘Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar 

Domein wordt gevraagd een systeem te ontwikkelen dat voor iedereen bruikbaar is. 

 Een brede waaier aan informatie zou dan voor iedereen bereikbaar zijn. 

 

11. E-MAILADRES VAN DE SENIORENRAAD VAN DEURNE 

 - De seniorenraad Deurne heeft een eigen e-mailadres:    

seniorenraad.deurne@stad.antwerpen  

Er zullen twee leden van het bestuur worden aangeduid die toegang zullen krijgen to dit adres. 

 

 

http://www.2tact.be/
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12. VORMINGSDAG IN MECHELEN / INSCHRIJVINGEN 

 

 - Op woensdag 19 oktober gaan we voor onze vormingsdag naar Mechelen. 

Het programma zal nog aan iedere deelnemer bezorgd worden. Liefst voor 3 oktober inschrijven 

bij Tinne Van de Wege. 

Mocht je,als je hebt ingeschreven,door onvoorziene omstandigheden niet kunnen deelnemen, 

tracht dan zo vlug mogelijk uw inschrijving te annuleren. 

 

13. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

 

 - Ludo Torfs: zie heraanleg Herentalsebaan 

 - Tuur Brijs: zie vormingsdag in Mechelen, Open Algemene Vergadering en Open 

Themadag 

 - Guido Hufkens: werken rond het thema “stervensbegeleiding” 

 

14. RONDVRAAG EN VARIA 

 

 - In memoriam: Henri Claes overleden op 9 augustus 2016 

 

- Steef Dockx heeft al een tijd een nieuw e-mailadres,namelijk:     fsdockx@scarlet.be 

Gelieve het oude adres niet meer te gebruiken. 

 

-Het relatief groot aantal afwezigen doet vragen rijzen over het tijdstip: de eerste helft 

van de maand september geldt misschien nog te veel als vakantieperiode. 

Hetzelfde geldt misschien ook voor de tweede helft van juni. 

In de vergaderkalender van 2017 zullen wij daar best rekening mee houden. 

 

  

 

Verslaggever: Roger Deridder 

mailto:fsdockx@scarlet.be

