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Seniorenraad Ekeren
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Verslag van de seniorenraad van 16 september 2021 wordt goedgekeurd
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Aanwezigen:
Naam
Aanwezig
Bastiaensen Jos
Bellens Lutgart
De Meester Mart
Calluy Liliane
De Graef Maria
Delmulle Hilde
De Smedt Erwin
Dever Simonne
Verdonck Christine
Mortelmans Marleen
Verontschuldigd
Bernaerts Maria
Costa Vincent
Cauwe Anne
Vanbaelen Vital
Van De Gaer Dominique
Harald Van Drom

Naam
OKRA Bunt
ONAFH.
NEOS
SAMANA Mariabrug
OKRA Mariaburg
ONAFH.
ONAFH.
OKRA Centrum
ONAFH.
DC De Nobele Donk

Simons Guido
Plompen Annemie
Steenacker Kim
Kanora Stan
Martens Rudy
Echelpoels Henri
Gulickx Freddy
Meys Ria
Voet Claudine

ONAFH.
Districtsschepen
Seniorenconsulent
ONAFH
ONAFH.
GEZINSBOND
OKRA Rozemaai
SAMANA Schoonbroek
OKRA Donk

SAMANA Bunt
SAMANA Donk
Wzc Sint Vincentius
S-Sport//S-Recreas
DC Blankenberg en
Hagelkruis
WZC Christine

De Boungne Sabine
Versweyver Joe
Van Laer Sigred

SAMANA Donk
ONAFH.
WZC Hof de Beuken

Verslag
Rudy Martens maakt het verslag op.
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1. Welkom nieuwe leden seniorenraad
Ludgard Bellens: onafhankelijk
Erwin De Smedt: onafhankelijk
Claudine Voet: Okra Donk
2. Goedkeuring nieuwe werkingsstructuur
De aangepaste werkingsstructuur i.v.m. toetreding en deelname onafhankelijke leden werd
door de seniorenraad goedgekeurd.
3. E – inclusie en digitalisering
Er is een bevraging rond gestuurd om de digitale vaardigheden en noden van de verenigingen
in kaart te brengen zodat we hier beter op kunnen inspelen.
Op deze manier kan AVANSA verenigingen dan beter ondersteunen met het opstarten van een
plan van aanpak.
4. Leefbaarheidswandelingen
In Ekeren Centrum en Ekeren Donk moeten nog leefbaarheidswandelingen gebeuren. Er wordt
naar de leden nog eens de vraag gesteld.
5. Jaarwerkingen verenigingen
De Ekerse verenigingen hebben hun activiteiten terug opgestart. Er wordt gevraagd hun
activiteiten aan elkaar kenbaar te maken en eventueel samen te zitten om bepaalde
activiteiten samen te organiseren.
Verenigingen van Mariaburg hebben problemen met de huur van een zaal in Elcks Thuys.
Marleen Mortelmans van dienstencentrum De Nobele Donk kan eventueel oplossingen
aanbieden voor deze verenigingen.
6. Data Seniorenraad 2022
Woensdag 20 april 2022
Woensdag 22 juni 2022
Woensdag 21 september 2022
Woensdag 14 december 2022
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7. Activiteiten voor senioren vanuit District Ekeren 2022
5 Mei 2022
19 Mei 2022
Juni-September 2022
19 September 2022
6 Oktober

Vrijwilligersnamiddag
Seniorensportdag
Petanquetoernooi
Seniorenbowling
Seniorenfeest

Dit alles natuurlijk conform van de op dat moment geldende corona maatregelen.
8. SRSA (Stedelijke seniorenRaad Stad Antwerpen)
De voorzitter stelt de vraag aan de leden van de seniorenraad of iemand samen met Rudy
Martens de Seniorenraad wilt vertegenwoordigen in de Stedelijke Seniorenraad. Die vergadert
om de 3 maanden in Antwerpen. Hier worden de dingen besproken die district overkoepelend
zijn. Info kan steeds gegeven worden door Rudy Martens. Kandidaten kunnen contact
opnemen met de voorzitter.
21 januari 2022
26 januari 2022
1 februari 2022

zoom vergadering met schepen van Cultuur Nabilla Ait Dauod over het
verhogen van de BIB tarieven.
vergadering met schepen van Digitalisatie Erica Caluwaerts over de
verdere digitalisatie van de stad Antwerpen.
vergadering met schepen van Seniorenzorg Els Van Doesburg over de
noden van senioren i.v.m. zorg.

9. Varia
 Verschillende leden hebben vragen waar ze dingen moeten melden.
Hier vindt u een overzicht van waar u terecht kan met meldingen, vragen,
opmerkingen, klachten en suggesties over uw buurt of de stedelijke dienstverlening.
Meldingen voor de stad Antwerpen
Merkt u iets in uw buurt op dat hersteld of opgeruimd moet worden? Hebt u vragen of
opmerkingen over de stedelijke dienstverlening?



Maak een melding aan. Wij ontvangen uw meldingen en suggesties graag!
Staat er een graffiti-tag op uw gevel? De stad verwijdert gratis graffiti op privédomein. Raadpleeg hier de informatie over graffitiverwijdering.

Niet voor de stad Antwerpen
Met meldingen of vragen over water-, elektriciteits-, en aardgasvoorziening, de
kabelcommunicatie of het openbaar vervoer kunt u terecht bij de betreffende nietstedelijke dienst via volgende gegevens.
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Meldingen over de drinkwatervoorziening: Water-link, water-link.be/contact.
Meldingen over de afvalwaterbehandeling en onderhoud van rioolkolken en
grachten: Water-link.
o Meldingen over rioolproblemen: water-link.be/rioolformulier.
o Dringende storingen aan de riolering: tel. 03 244 05 44 (24 uur per dag
bereikbaar).
Meldingen over defecte straatlampen: www.antwerpen.be.
Meldingen over de elektriciteits- en aardgasvoorziening: Fluvius.
Dringende meldingen over gasgeur: 0800 65 0 65, storingen en defecten: 078 35 35
00.
Meldingen over problemen op of langs de weg: www.meldpuntwegen.be.
Meldingen en vragen over bus en tram: www.delijn.be.
Meldingen en vragen over de trein: www.b-rail.be.

 De voorzitter zal een document “Barometer Vlaamse Ouderenraad” rondsturen met de
vraag deze in te vullen en terug te sturen. De antwoorden kunnen dan verwerkt worden
en doorgestuurd naar de Vlaamse Ouderenraad.

 Het burgerproject “Riksja Ekeren” is ondertussen grotendeels uitgewerkt en start in het
voorjaar. Plezierige fietstochtjes met een echte Riksja voor alle personen die minder
mobiel zijn in het district Ekeren: bewoners uit woonzorgcentra, bezoekers van
dienstencentra, mensen met een beperking, ouderen thuis, enz. Op een volgende
seniorenraad kan dit voorgesteld worden om ook de verenigingen te bereiken.

Volgende vergadering seniorenraad woensdag 20 april om 9.30 uur.
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