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Marneflaan 3, 2660 Hoboken-Antwerpen 

district.Hoboken@stad.antwerpen.be 

Sjabloon advies / kwaliteitscontrole 
 

 

Advies Seniorenraad Hoboken Nota decentralisatie 
 

Datum:      24 maart 2017 

Volgnummer:    SRHO_002_2017 

Gericht aan:    Districtscollege Hoboken 

Contactpersoon Seniorenraad :  Jan Jansen 

Contactpersoon Administratie:  Petra Andriessen  

 

- Advies Nota decentralisatie: 
De Hobokense seniorenraad adviseert het de nota gunstig. 

En geeft het advies door aan de Stedelijke seniorenraad. 

 

 

Achtergrond  en  Argumentatie : 

Het stadsbestuur vraagt om adviezen bij alle adviesraden in te winnen. Het advies van de Hobokense 

seniorenraad wordt opgenomen in conferentie van de Seniorenraad van de Stad Antwerpen. 

 

Standpunten :  Bemerkingen en vragen uit het dagelijks bestuur van de Hobokense Seniorenraad: 

 

Punt 1.4: Aan de bevoegdheden zal niet veel aan veranderen. 

Hobokense Sr stelt hiermee de toekomst van de seniorenconferentie in vraag, omdat deze een  

bovenlokale werking heeft.  

De Hobokense Seniorenraad kan zich wel echter vinden in de reactie vanuit de SR district Antwerpen. 

Hierbij: 

De districtscolleges vragen regelmatig advies aan de districtsseniorenraden. De stad Antwerpen 

daarentegen vraagt zelden of nooit advies aan de stedelijke seniorenraad, terwijl veel projecten die de 

senioren aangaan net tot de stedelijke bevoegdheid behoren (sorteerstraatjes, digitalisering, 

bovenlokale heraanleg van straten en pleinen, mobiliteit, veiligheid, enz.). Uit uw decentralisatie-nota 

blijkt dat het de bedoeling is dat dergelijke bovenlokale bevoegdheden en projecten ook in de nieuwe 

legislatuur bij de stad worden ondergebracht. We blijven dus ook voor de toekomst hopen dat de 

stedelijke overheid daarbij ons advies vraagt. 

 

Daarnaast vinden we het positief dat vanaf 2019 meer bevoegdheden en bijhorende middelen naar de 

districten zouden gaan. Wel blijven er nog vragen: bvb hoe wordt de inspraak van senioren 

gegarandeerd bij de stedelijke heraanleg van straten en pleinen, na de nieuwe categorisering van 

straten en pleinen? 

In elk geval wil de seniorenraad de praktische toepassing van deze delegatiebesluiten blijven opvolgen 

zowel wat betreft specifieke seniorenaangelegenheden als wat betreft mobiliteit, openbaar domein, 

enz. We vragen dus expliciet om betrokken te worden bij de volgende stappen in dit dossier. " 

 

 

Pagina 37: personeelsbeleid: de samenstelling van het districtspersoneel is duidelijk voor de 

seniorenraad. 

 

 

ADVIES: 5 gunstig – 5/ 6 stemgerechtigden leden waren aanwezig  en adviseerde gunstig. 

 

Proces en betrokkenen:  

In aanwezigheid van de seniorenconsulente  

 


