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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SENIORENRAAD DEURNE
13 januari 2016 om 9.15 uur
Districtshuis Deurne ( commissiezaal )
14
9 maart 2016

Goedgekeurd

Aanwezigen
Naam

Naam

Naam

Bartelen Karel

D’Hulst Pierre

Van Poele Suzanne

Bertho Ingrid
Boone Gillaine
Brijs Tuur
Claes Henri
Coorman Mariette
Daniëls Julien
De Caluwé Georges
De Fré Silvia
De Nijs Amanda
De Ridder Louisa
Demey Ria
Deridder Roger
Deurau Robert
Verontschuldigd
Bal Lucien
Brant Paul
Conings Corinne
Afwezig
Krols Louis

Dockx Steef
Fagardo Christiane
Hufkens Guido
Kesteleyn Hélène
Livens Philip
Morel Eric
Naelaerts Edy
Paeschuyzen Freddy
Sampermans Mia
Torfs Ludo
Van Craenenbroeck Lieve
Van de Waeter François
Van Poele Ludo

Van Praet Eliane
Vanhoof Els
Wils Josée
Patoor Lisa

Coopman Guido
De Wit Johan
Deknock Katrin

Matheyssen Swa

Van Dooren Ariane (districtsschepen)
Tinne Van de Wege (seniorenconsulente)

Vancraenenbroeck Etienne

Alvorens de vergadering te openen houden we één minuut stilte bij de nagedachtenis aan
Charline Stoop, echtgenote van Tuur Brijs.
Nadien dankt Tuur iedereen voor het medeleven bij dit zware verlies!
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1. VERWELKOMING EN VOORSTELLING NIEUWE LEDEN
- volgende nieuwe leden heten we van harte welkom in onze seniorenraad:
De heren Georges Decaluwé en Guido Coopman
De dames Ria Demey, Els Vanhoof, Silvia De Fré.
Deze nieuwe leden zullen zetelen als onafhankelijken.
- Lisa Patoor wordt eveneens hartelijk welkom geheten als nieuw lid. Zij zetelt als
deskundige zonder stemrecht en is centrumleider van DC Kronenburg.
- er zijn nog 2 kandidaturen binnengekomen van Dhr. Charles Huyghe en Mevr. Simonne
Ketels. Zij zullen voor de volgende vergadering uitgenodigd worden.
- we moeten ook het ontslag vermelden van Trix Vanderplasschen.
2. VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING dd. 18 november 2015
- goedgekeurd
3. INGEKOMEN STUKKEN
- geen
4. TOELICHTING “ZAALZOEKER” DOOR RACHIDA MEJAATA
- er blijkt wel nood te zijn aan multifunctionele ruimtes voor zowel burgers als
verenigingen. Momenteel zijn er in Antwerpen 428 panden en 1340 zalen beschikbaar. In
Deurne zijn er 57 panden. De zaalzoeker zoekt mee naar de meest geschikte ruimte voor de
aanvrager en bemiddelt vervolgens tussen de verhuurder en de aanvrager.
Meer informatie vindt men op www.antwerpen.be/zaalzoeker.
Contact kan men nemen via e-mail: zaalzoeker@stad.antwerpen.be of telefonisch: 03/338 65 97
5. OPEN THEMADAG dd. MAANDAG 11 april 2016
- Tuur Brijs (voorzitter commissie activiteiten) heeft met zijn team het draaiboek voor
deze dag op punt gesteld. Er zullen ook van de 8 andere districten 2 afgevaardigden van hun
seniorenraad uitgenodigd worden.
Het programma ziet er uit als volgt: het thema: “Ouderenzorg in de toekomst”
Tijdens de voormiddag is er van 11uur – 12.30uur een voorstelling met Marleen Merckx
en Annemarie Picard met het stuk “Vriendinnen” en gaat over het soort vriendschap dat
generaties overwint.
Vanaf 12.30 is er een broodjeslunch voorzien met koffie, thee en water.
Na de middag van 14uur – 16uur geeft Bernadette Van Den Heuvel(kabinetsmedewerker
van minister Van Deurzen) een lezing over “Ouderenzorg in de toekomst”. Nadien is er
mogelijkheid om vragen te stellen. Men kan napraten met een drankje van 16uur – 17uur. De
Open Themadag eindigt om 17uur.
De Open Themadag gaat door in het CC Deurne, Fr. Messingstraat 36, 2100 Deurne van 11uur –
17uur (deuren open vanaf 10.30uur).
Alle inwoners van Deurne ouder dan 55 jaar zijn welkom om deel te nemen aan deze Open
Themadag.
Belangrijk: op voorhand inschrijven is verplicht voor de ganse dag!
Men kan inschrijven vanaf maandag 7 maart tot donderdag 31 maart via de seniorendienst
Deurne (9u – 16u) met vermelding van naam, voornaam, adres en tel, van het aantal
ingeschreven personen.
E-mail: seniorenconsulent.deurne@stad.antwerpen.be
Tel: 03 338 45 08 (9u – 16u)
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Indien je vervoersproblemen hebt kan er steeds contact opgenomen worden met de
seniorenconsulente. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing.
Tijdig inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt!
Verenigingen en leden van de seniorenraad kunnen inschrijven vanaf 22 februari tot
uiterlijk14 maart 2016
Deelname aan deze Open Themadag is gratis!
Bovenstaande informatie zal tevens verspreid worden via de diverse mediakanalen zoals het Ablad en de seizoen brochure van maart-april-mei 2016.
6. PRESENTATIE ONTWERP HUISHOUDELIJK REGLEMENT
- het Huishoudelijk Reglement werd uitgebreid voorgelegd aan de leden van de
seniorenraad. Nadien werd het bij stemming unaniem goedgekeurd. Van het reglement evenals
van de statuten zal nu ter kennisgeving een exemplaar overgemaakt worden aan de Districtsraad
via de seniorenconsulente Tinne Van de Wege. Alle leden van de seniorenraad zullen eveneens
een exemplaar toegestuurd krijgen.
Als enige aanmerking noteren we dat indien er iets gebeurd wat niet conform is aan het
Huishoudelijk Reglement dit gemeld wordt aan de seniorenconsulente die het overmaakt aan het
bestuur zodat het kan behandeld worden.
7. “PARTCIPATIETRAJECT BUURTBEWONERS” (Philip Livens, centrumleider
Bosuil)
- dit project staat nog in de startblokken. Het is de bedoeling dat de dienstencentra
toegankelijker worden voor alle buurtbewoners zodat zij ook gebruik kunnen maken van de
diensten die het centrum aanbied alsook kunnen deelnemen aan de vele activiteiten die er
plaatsvinden. Ook qua leefomgeving kunnen zowel de bewoners van een dienstencentrum als
buurtbewoners hun wensen op elkaar afstemmen. Op deze manier kan er getracht worden naar
een optimale samenleving tussen bewoners van een dienstencentrum en buurtbewoners. Een
eerste vergadering hieromtrent heeft plaats op 26 januari e.k. Een slotevenement is voorzien voor
eind juni.
8. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES
Activiteiten (Tuur Brijs)
- er is veel vraag van senioren naar mogelijke activiteiten waaraan zij zouden kunnen deelnemen.
Tuur Brijs vraagt aan de verenigingen om hun jaarprogramma aan de seniorenconsulente Tinne
Van de Wege door te geven zodat er een duidelijk overzicht bestaat wat betreft de mogelijkheden
- woensdag 19 oktober 2016 heeft onze vormingsdag plaats in Mechelen
- woensdag 9 november 2016 is er een Open Algemene Vergadering
- de wandelrally die eerder was gepland gaat zeker door dit jaar 2016
Over al deze activiteiten volgt uiteraard meer informatie ten gepaste tijde.
Wonen, Zorg en Sociale Veiligheid (Guido Hufkens)
- Guido heeft eind vorig jaar ernstige gezondheidsproblemen gekend die nu gelukkig de goede
kant op gaan. Hij bedankt iedereen voor de steun tijdens deze moeilijke periode.
- op 13 januari 2016 is er tevens de vergadering met de Buurtregisseurs. De volgende AV zal
hierover een verslag worden uitgebracht.
- er is nog vraag voor een kandidaat die lid wil worden van deze commissie.
Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbaar Domein (Ludo Torfs)
- het advies dat de commissie heeft uitgebracht over het project Park Groot Schijn op 22
december 2015 is goedgekeurd.
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- de problemen met de trottoirs die te hoog zijn vergeleken met de rijbaan zullen te zijner tijd
worden aangepast ter hoogte van het Dienstencentrum Silsburg op de Herentalsebaan. Er zijn
eveneens plannen om de Herentalsebaan heraan te leggen.
- aan het kruispunt Fr. Craeybeckxlaan-Eyendijkstraat dient het voetpad ook verlaagd te worden
ten opzichte van de rijbaan.
- Ludo doet nog eens een oproep aan de leden om hun e-mail adres door te sturen zodat zij
gebruik kunnen maken van het systeem OneDrive.
9. BERICHTEN UIT DE SENIORENRAAD STAD ANTWERPEN (SRSA, Ludo Torfs)
- de problemen die zich voordoen wat betreft hoffelijkheid vooral in het verkeer zullen in
de agenda worden opgenomen en behandeld worden.
10. E-MAIL ADRES SENIORENRAAD DEURNE ( Ludo Torfs )
- toelichting over het nieuwe web mail adres die alle 36 adviesraden overkoepeld zal op
een volgende vergadering gegeven worden.
11. BERICHTEN UIT DE PROVINCIALE OUDERENRAAD ( Freddy Paeschuyzen)
- er heeft nog geen vergadering plaats gevonden en bijgevolg zijn er nog geen berichten.
12. RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN
- er worden veel problemen gemeld over de nieuwe trajecten van de buslijnen 19 en 33.
- problemen en vraag naar meer verkeerslichten op de Bisschoppenhoflaan worden ook
aangekaart. Dit is echter bovenlokaal omdat het hier over een gewestweg gaat en het district
hierover geen bevoegdheid heeft.
- de uiterste datum om subsidie aan te vragen voor verenigingen is dit jaar vastgelegd op
1 mei 2016.
- de personen die geboren zijn vóór 1949 krijgen het A-blad thuis gestuurd, zoniet zijn er
200 verdeelpunten voorzien waar het blad te krijgen is o.a. in de dienstencentra, ziekenhuizen,
postkantoren, warenhuizen e.d.
- op 28 januari e.k. houdt de SRDA een open bijeenkomst over De Lijn. Dit gaat door in
het districtshuis van Antwerpen.
Onze districtsschepen voor Seniorenbeleid Ariane Van Dooren sluit de vergadering af met een
toelichting over de huidige en moeilijke politieke situatie in ons district.
Zij wenst ons het allerbeste voor 2016 en een vruchtbaar werkjaar waarop zij ons uitnodigt voor
een drankje.
Volgende Vergadering: 9 maart 2016
Verslaggever: Suzanne Van Poele

Actie
Publicatie Open
Themadag
Wandelrally

Streefdatum
ASAP
ASAP

Wie
Tuur Brijs
Tinne Van de Wege
Tuur Brijs
Ludo Torfs
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Naar wie
A-blad
Seizoen brochure
Bestuursleden
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Uitnodiging Open
Themadag
Huishoudelijk
Reglement en statuten
Huishoudelijk
Reglement

ASAP
ASAP
ASAP

Steef Dockx
Tuur Brijs
Tinne Van de Wege
Steef Dockx via
Tinne Van de Wege
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8 andere districten
Alle leden van de
seniorenraad
Districtsraad

Maurice Dequeeckerplein1, 2100 Deurne
www.deurne.be

