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Bal Lucien

D’Hulst Pierre

Van Poele Suzanne

Bertho Ingrid
Boone Gillaine
Brijs Tuur
Brant Paul
Coorman Mariette
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De Caluwé Georges
De Fré Silvia
De Nijs Amanda
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Coopman Guido
Deurau Robert
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Claes Henri
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Deknock Katrin
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Ketels Simonne
Livens Philip
Morel Eric
Matheyssen Swa
Krols Louis
De Wit Johan
Torfs Ludo
Van Craenenbroeck Lieve
Van de Waeter François
Huygen Charles

Van Praet Eliane
Wils Josée
Vancraenenbroeck Etienne
Patoor Lisa

Kesteleyn Hélène
Van Poele Ludo
Sampermans Mia

Paeschuyzen Freddy
Deridder Roger
Naelaerts Edy
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Maes Karen (districtsschepen)
Van de Wege Tinne (seniorenconsulente)
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1. VERWELKOMING
- de voorzitter stelt ons 2 nieuwe leden voor die onze seniorenraad komen vervoegen nl.
Mevr. Simonne Ketels en Dhr. Charles Huygen.
- Karen Maes, onze nieuwe Schepen voor o.a. Seniorenbeleid is eveneens aanwezig. Zij
stelt zich voor en we heten haar van harte welkom!
- Swa Matheyssen die we na een lange afwezigheid wegens gezondheidsproblemen
hebben moeten missen kunnen we vandaag gelukkig terug op onze seniorenraad verwelkomen.
- Tinne Van de Wege (seniorenconsulente) vraagt om enkele mededelingen aan de
agenda toe te voegen. De seniorenraad gaat hier mee akkoord.
2. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING dd. 13 januari 2016
- goedgekeurd mits volgende opmerking: de Distictssecretaris gaat niet akkoord om het
nieuwe Huishoudelijk Reglement ter kennisgeving door te sturen naar de districtsraad. Volgens
de statuten zou dit wel moeten gebeuren. We zullen dit in de volgende Bestuursvergadering op
de agenda plaatsen en behandelen.
3. INGEKOMEN STUKKEN
- geen
4. ENQUÊTE: EVALUATIE WERKING SENIORENRAAD
- onze seniorenraad zoals die momenteel is samengesteld is van start gegaan in juni 2013
voor een duur van 6 jaar. Zoals vermeld in de statuten wordt na 3jaar werking een evaluatie
gemaakt over de seniorenraad en zijn onderliggende organen. Rekening houdend met deze
termijn wordt op deze AV van 9 maart door iedereen die aanwezig is het evaluatie formulier
ingevuld. Om iedereen de nodige informatie te geven wordt door Steef Dockx de nodige
toelichting gegeven via een PowerPoint presentatie.
5. UITEENZETTING OVER ‘SORTEERSTRAATJES’ DOOR RONALD DE WEGER
- Ronald De Weger geeft met een PowerPoint presentatie een duidelijk en toch wel
boeiende toelichting over het ontstaan en bedoeling van de ‘sorteerstraatjes’. Deze straatjes
kunnen enkel aangelegd worden in een lege ondergrond, dus geen aanwezigheid van rioleringen,
riolen en kabels van nutsvoorzieningen. Men streeft er naar om de loopafstand van de bewoners
naar de ondergrondse containers tot ±150 meter te beperken.
De sorteerstraatjes zijn toegankelijk 7 dagen op 7 en dit van 7-22 uur.
Nieuwe verkavelingen worden verplicht om sorteerstraatjes te voorzien; zoniet wordt er geen
bouwvergunning afgeleverd.
De deksels om de containers te openen werken op zonnecellen.
Om gebruik te kunnen maken van de sorteerstraatjes wordt een pas op naam afgeleverd. Deze
pas kan worden aangevraagd via de districtshuizen, dienstencentra, bibliotheken en het MAS. Na
betaling van 5 € via bankoverschrijving (ook home-banking) is je kaart klaar voor gebruik.
De tarieven: glas, GFT, papier en karton zijn gratis.
30L = 0,10€
PMD:
60L = 0,20€
Restafval: 30L = 0,30€
60L = 0,60€
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We kregen ook een demo te zien over de werkwijze waarop de containers worden leeg gemaakt
en gereinigd. Er werden eveneens nog enkele tips gegeven om te verhinderen dat we onze kaart
of sleutels niet mee per ongeluk in de container laten vallen.
Bij het aanleggen van sorteerstraatjes worden er organisatiemomenten gegeven in de betreffende
buurt waar dan ook de plannen en infobrochures beschikbaar zijn.
Als besluit kunnen we zeggen dat dit een heel interessante presentatie was waarvoor we Ronald
De Weger hartelijk danken.
6. OPEN-THEMADAG dd. 11april 2016 ( stavaza)
- zoals vermeld in het vorige verslag van de AV is het draaiboek voor deze dag volledig
afgewerkt. Tuur Brijs deelt mee dat deze dag al volzet is! Men kan eventueel nog een kans
wagen om in te schrijven zodat je op een wachtlijst komt. Wanneer er annulaties binnenkomen,
kan je de vrijgekomen plaats innemen.
- Tinne Van de Wege (seniorenconsulente) vraagt aan de verenigingen om de lijst door te
geven van hun leden die aan deze dag deelnemen.
- de bestuursleden zullen die dag een badge dragen.
7. TAXICHEQUES VOOR MINDER MOBIELE 65-PLUSSERS
- wegens tijdsgebrek kan de PowerPoint voorstelling over het gebruik van de taxicheques
niet doorgaan en wordt verschoven naar een volgende vergadering.
Steef Dockx geeft al een summiere stand van zaken over deze materie.
Vergeleken met de andere districten wordt er in Deurne een opmerkelijke stijging gezien van het
gebruik van de taxicheques. Exacte cijfers en percentages zullen op de volgende vergadering
verduidelijkt worden via de PowerPoint voorstelling.
8. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES
Activiteiten (Tuur Brijs)
- de commissie is volop bezig met de praktische voorbereidingen van de Open Themadag.
- tijdens de Open Algemene Vergadering van 9 november 2016 zal er naast de andere
agendapunten ook het thema over sociale veiligheid behandeld worden.
Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens)
- de Commissie kan dank zij de toetreding van 3 nieuwe leden volwaardig in werking treden.
De nieuwe leden zijn Mevr. Ingrid Bertho, Dhr. Philip Livens en Dhr. Georges De Caluwé.
- Guido deelt mee dat in de loop van januari een vergadering werd gehouden over sociale
veiligheid in Deurne met de 3 commissievoorzitters, de voorzitter van de seniorenraad en de
Buurtregisseurs Ignace Bruggeman en Patrick Bayet.
De buurtregisseurs zijn, zoals de naam doet vermoeden buurtgebonden en bijgevolg is er één
regisseur voor Deurne Noord en één voor Deurne Zuid. Zij werken via de netwerken van politie OCMW – CAW en sociale outridge en niet persoonlijk te contacteren. Als aanspreekpunt zijn er
de buurttoezichters. Wanneer er klachten zijn of overlast i.v.m. drugs, inter-familiaal geweld,
prostitutie, deradicalisering, dak en thuisloze, jeugdpreventie komen zij tussen en brengen indien
nodig huisbezoeken.
Zij rapporteren ook zwerfvuil en kunnen verbaliseren ingeval de dader op heterdaad betrapt
wordt.
Guido zal hen uitnodigen op de Open Algemene Vergadering van 9 november 2016 om meer
toelichting te geven met een PowerPoint presentatie. Indien zij hierop willen ingaan, zal de
commissie dit onderwerp voorbereiden.
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Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs)
- op het kruispunt Turnhoutsebaan – Hooftvunderlei zullen we proberen om de realisatie gedaan
te krijgen om de verkeerslichten naar ‘vierkant groen’ om te vormen.
- er is een nadrukkelijke vraag van De Lijn naar de senioren toe om bij gebruik van het Openbaar
vervoer toch zeker je kaart te scannen. Op die manier krijgt De Lijn een duidelijker overzicht wat
betreft het gebruik van deze kaart en worden de statistieken nauwkeuriger.
- in de toekomst zullen de abonnementen waarschijnlijk ook gescand moeten worden.
- omdat er soms passagiers commentaar leveren over kinderen die een zitplaats innemen is De
Lijn zeer duidelijk: kinderen tot de leeftijd van 6 jaar zijn verplicht om te zitten en dit voor de
veiligheid. Wanneer kinderen in die leeftijdscategorie hun plaats niet afstaan aan een volwassene
heeft dit niets te maken met onhoffelijkheid gedrag.
- er zijn wel klachten over de lussen in de nieuwe trams die veel te hoog hangen.
9. BERICHTEN UIT DE SENIORENRAAD STAD ANTWERPEN (SRSA, Ludo Torfs)
- op 21 maart 2016 vergaderd de SRSA en zal het onderwerp ‘sorteerstraatjes’ aan bod
komen. Ludo vraagt aan de leden die een suggestie hebben over geschikte plaatsen om deze
straatjes te realiseren door te geven aan Tinne Van de Wege. De voorstellen kunnen dan
gebundeld worden om vervolgens voor te leggen aan de SRSA.
10. BERICHTEN UIT DE PROVINCIALE OUDERENRAAD ( Freddy Paeschuyzen)
- wegens afwezigheid van Freddy Paeschuyzen zullen deze berichten verschoven worden
naar de volgende vergadering.
11 BERICHTEN UIT DE VLAAMSE OUDERENRAAD (Roger Deridder)
- wegens afwezigheid van Roger Deridder zullen deze berichten verschoven worden naar
de volgende vergadering.
12. RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN
- Tinne Van de Wege (seniorenconsulente) deelt mee dat er 2 sportdagen plaatsvinden.
Op 22 maart e.k. is er een fietsdag, ook op home trainer waarvoor je gratis kan inschrijven via de
dienstencentra, de sportconsulente en seniorenconsulente. Aanvang om 14 uur.
- 3 mei e.k. is er in Berchem op Het Rooi een sportdag onder het motto ‘Vrije tijd en
gezondheid’. Ook hiervoor kan men inschrijven via de gebruikelijke kanalen.
- Julien Daniëls deelt mee dat er p 12 juli de Rozenfeesten plaatsvinden in het
Rivierenhof. Daar zullen ook 4 wandelbrochures ter beschikking zijn. Karen Maes
(districtsschepen) voegt er aan toe dat dit tevens de aftrap is voor het zomerseizoen.
- de deadline voor de verenigingen om hun werkingssubsidies binnen te brengen is 1 mei!
Volgende Vergadering: 15 juni 2016
Verslaggever: Suzanne Van Poele
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Actie
Streefdatum
Uitnodiging Open AV ASAP
9 november 2016

Wie
Guido Hufkens

Lussen in nieuwe
trams

Ludo Torfs

ASAP
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Naar wie
Ignace Bruggeman
Patrick Bayet
Buurtregisseurs
De Lijn

OK
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