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S-Sport//S-Recreas
SAMANA Donk
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OKRA Centrum

Verslag
Rudy Martens maakt het verslag op

1. Verwelkoming
Paul Baeten vervangt Tony Delabie als vertegenwoordiger van OKRA Donk.
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2. Dorpsdag 7 juni 2020
District Ekeren neemt tijdelijk de organisatie van de Dorpsdag op zich.
De seniorenraad heeft besloten samen met de verenigingen een stand te bemannen om de seniorenraad in
Ekeren te promoten.
Verdere afspraken worden nog gemaakt om dit uit te werken.
3. Leefbaarheidswandeling verschillende wijken
De eerste leefbaarheidswandeling Mariaburg is ondertussen uitgevoerd en het voorlopig verslag wordt verdeeld
onder de leden van de seniorenraad. Bedoeling is om dit document reeds door te sturen naar het districtsbestuur.
Verdere afspraken worden gemaakt om ook de andere wijken te bezoeken en zo dit project tegen einde van het
jaar te kunnen afsluiten.
4. A-blad
De stedelijke seniorenraad Antwerpen (SRSA) heeft een gesprek gehad met schepen Marinower. Schepen
Marinower komt op 26 mei verdere toelichting geven op de SRSA. District Ekeren bekijkt de mogelijkheden om de
senioren een geschreven woord te geven in het district.
5. Advies parkeertorens
De stedelijke seniorenraad Antwerpen (SRSA) heeft een gesprek gehad met de bevoegde schepen Koen Kennis
over de parkeertorens en het openbaar vervoer in het algemeen.
6. Ombudsvrouw Karla Blomme
Informatie over de Ombudsvrouw Antwerpen is te vinden op onderstaande website
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ombudsvrouw/wat-doet-de-ombudsvrouw
Hier vind je de nodige informatie over welke klachten wel en niet behandeld worden en hoe.
Er wordt een afspraak gemaakt om op een volgende seniorenraad de werking toe te lichten.
7. 65+ dag op 22 oktober
Het concept van de 65+ dag wordt gewijzigd naar een halve dag.
Uit de keuze van de voorstellen die werden binnengebracht is op het volgende onderwerp uitgekozen:
Opvang alleenstaande na medische gebeuren.
Verplaatsingen minder mobiele mensen.
Alleenstaande senioren hulp/verzorging.
Valpreventie
De nodige voorbereidingen worden nog besproken op het Dagelijks Bestuur.
8. Activiteiten van verenigingen
De vraag/voorstel aan de verenigingen om de planning van hun grotere (open) activiteiten onderling te laten
weten opdat hiermee rekening kan gehouden worden of eventueel samengewerkt kan worden.
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9. Overzicht Workshops VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
 Veilig op een veilige fiets.
Ontdek op een laagdrempelige wijze de verkeersregels voor fietsers, wat veilig fietsen en een veilige fiets
inhoudt.
https://www.workshopsveiligverkeer.be/workshops/veilig-op-een-veilige-fiets/
 Verkeersquiz.
Hoe goed ben je op de hoogte van de recente en de iets minder recente verkeersregels?
https://www.workshopsveiligverkeer.be/workshops/verkeersquiz-wegcode/
 De verkeersregels in je buurt.
Fris je kennis van de verkeersregels op met deze actieve workshop.
https://www.workshopsveiligverkeer.be/workshops/de-verkeersregels-in-je-buurt/
 Rij vaardig.
Hoe blijf je een vaardige autobestuurder?
https://www.workshopsveiligverkeer.be/workshops/rij-vaardig/
 Rij Vaardig Praktijk.
Ontdek hoe je als oudere automobilist een vaardige én veilige bestuurder kan blijven. Je gaat de weg op met een
rijlesgever en 2 andere deelnemers.
https://www.workshopsveiligverkeer.be/workshops/rij-vaardig-praktijk/
10. Varia
- 15 maart 2020 is ook de Dag van de Zorg. Het thema is Werken in de zorg.
- Vraag over de verkeersaanpassing en de verkeersborden onder de brug van de Schriek.
- De seniorenraad wil de schepen voor senioren Annemie Plompen en het districtsbestuur bedanken voor het
geslaagde seniorenfeest. De deelnemers hebben genoten en de opkomst was massaal. Dit roept gewoon om
herhaling volgend jaar.
Volgende Seniorenraad woensdag 3 Juni 2020 om 09.15 in de Hecernazaal
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