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Verslag  
 
 
 Openbare vergadering Seniorenraad Hoboken  KLAD 

Datum en uur vergadering: dinsdag  6 maart  2018 om  14.00 uur 

Plaats vergadering: Gravenhof – Louisalei 7, 2660 Hoboken 

Datum volgende vergadering: Maandag 18 juni 2018  om  9.30 uur – districtshuis Hoboken 

 

 

Verslag vorige vergadering: x  goedgekeurd -  niet goedgekeurd 

  

Naam Sigel/ vereniging Naam Sigel/ vereniging 

Aanwezig stemgerechtigde leden                                                                        Verontschuldigd                              

Jan Jansen 
Voorzitter/Onafhankelijk 

lid 
Kristof Waterschoot 

Districtsschepen 

seniorenbeleid 

Hermine Derijcke Lid/ Okra Moretusburg Olivier Wittoeck 
Adviserend lid --DC Victor 

De Bruyne  en Moretusburg 

Josée Ceuppens Lid/Okra Don Bosco Ingrid Van 

Nieuwenhuyse 

Adviserend lid --DC 

Portugesehof 

Frans Vervoort Lid/ Okra Don Bosco 
Nasca De Backer Adviserend lid – DC Klein 

Heide 

Rita Huyghe  Lid/CR/DC Groen Zuid Steven De Lelie Adviserend lid – DC Groen 

Zuid 

Alexander Corremans Onafhankelijk Lid Yve De Craene 
Adviserend Lid –Kela WZC 

Lichtenberg 

Louis Smolders Lid/ S-plus  
Yvonne Asselberghs 

Adviserend Lid –Kela WZC 

Lichtenberg 

Henri Gijsbrechts Onafhankelijk Lid Emiel Parijs Lid/CR/DC Portugesehof 

Francine De Feu Lid/ S-plus Annemie Cortvriendt Onafhankelijk Lid 

Gastsprekers    Jef Debruyne Lid/CR/DC/ Klein Heide 

Ine Van De Kerckhoven Adjunct district Hoboken Marijke V. Haerenborgh Onafhankelijk Lid 

Chantal Muyldermans 

Business Development 

Manager Assist 

Healthcare Facilities NV 

Lieve Smekens Ervaringsdeskundige 

mobiliteit 

Guido Hendrickx Samana Moretusburg Jacques Rademakers Lid/ S-plus/ plaatsvervanger 

Dirk Wyns Cultuurantenne Hoboken Roger Stouthuyzen Onafhankelijk lid 

Aanwezig  niet stemgerechtigde 
leden                                                                                                                                                            Lisette Robbens 

Lid/CR/DC/ Victor De 

Bruyne 

Petra Andriessen Seniorenconsulente 

district Hoboken 
Armand Bosshard 

Ondervoorzitter/ Lid/ Okra 

Centrum 

Hilde Corbeel 
Lid/ Okra Don Bosco/ 

plaatsvervanger 
Kim Luyten 

Projectmedewerker 

Bibliotheek Hoboken 

Agnes de Hertogh 
Lid/ S-plus/ 

plaatsvervanger 

Veronique Van 

Langenhove 
Districtssecretaris Hoboken 

Chris Permentier Adviserend Lid - verslag Maggy Doumen Toehoorder 

Aanwezige toehoorders                                                                                     Aanwezige toehoorders 

M. Meuldermans Joeps –Okra Centrum Jan Van Beek Joeps – Okra Centrum 

Francis Vissers Toehoorder Verberckmoes Toehoorder 

Arickx Bea Toehoorder Daems Petrus Toehoorder 
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2. Verslag  

 

 Toelichting project Groen Zuid Zilverlinck door mevrouw Muydermans: 
- Te vergelijken met serviceflats, maar vanuit privébedrijf. Onder de nieuwe 

naam ‘assistentiewoning’ 

- Men koopt bij Cores het appartement, Assist leveren comfortdiensten 

- Men moet 65 jaar zijn, men kan dus kopen of huren. Bij aankoop blijkt men 

eigenaar, terwijl bij flats via het Zorgbedrijf je na 20 jaar de aankoopprijs terug 

ontvangt. 

- Er wordt geprobeerd om tot 25% jongeren mee te integreren 

- Kwalitatief aangepaste woningen met diensten en zorggarantie 

- Vaste diensten inbegrepen zoals; activiteiten, noodoproepsysteem, videofoon, 

rook- en branddetectie, kosten en onderhoud van liften, tuinonderhoud en 

opschilderen na vertrek 

- Facultatieve diensten; schoonmaak in huis met dienstencheques, was- en strijk, 

klusdienst, koken, leveren aan huis, persoonlijke verzorging, thuisverpleging, 

verzorgen van maaltijden 

- Een woon assistent volgt de wachtlijst op en zorgt voor de administratie 

- Prijzen variëren van 37 € per dag voor 1 slaapkamer  tot 42 € per dag voor 2 

slaapkamers. Een 2 de persoon in dezelfde flat kost 5 € per dag en 12 euro 

zorgassistentie, wat  het pakket duur maakt. 

  

 Toelichting Samana en bereiken van kwetsbare: 

- Samana, de vroegere ziekenzorg, bestaat louter uit vrijwilligers. Ze bezoeken 

mensen thuis en proberen mensen te bewegen om naar feestjes te komen met 

begeleiding.  

- Om dit te bekostigen is een toelage nodig. Deze wordt gevraagd aan 

stadsmakers, maar daardoor is de organisatie gebonden aan de regels van 

Stadsmakers. 

- Samana krijgt een toelage, maar het toegekende bedrag is hetzelfde als voor en 

buurtfeestje, terwijl dit toch een andere doelgroep is. 

- Mensen om te gaan bezoeken worden doorgegeven door de dienstencentra, 

Welzijnsschakel of district. 

VRAAG om advies: Samana vraag aan de seniorenraad om hen te steunen door bij een 

aanvraag voor toelage, de toegestane deelnameprijs van 6 euro naar 10 euro te 

brengen. Een aangepast en geschikt aanbod kan moeilijk onder deze 6 € per persoon 

blijven. Het dagelijks bestuur zal zich beraden, over deze vraag en een advies 

formuleren. 

 

 Toelichting Bevoegdheden Stad en/ of District door adjunct districtssecretaris: 

- Sinds 1983 Antwerpse fusie: 9 districten, variërend van 9 919 inw tot 197 137 

inwoners. 

- Effect op Antwerpen: 

 De schaal van de fusie zorgde voor een grote kloof tussen burger en het 

centraal politiek bestuur.  

 Nieuwe bestuur koos om de dienstverlening aan de burger te behouden 

in de oude gemeentehuizen. Daardoor bleef de identificatie met de oude 

gemeente zeer groot. 
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 Oprichting districtsraden, met uitsluitend adviesbevoegdheid. Het 

waren afspiegelingsraden, met zelfde samenstelling als gemeenteraad.  

-  

 
 

- Bevoegdheden van het district zijn: 

 Burgerlijke stand  

  Lokaal publiek domein   

  Lokaal groenbeleid 

  Lokale feestelijkheden en evenementen  

  Markten en foren  

  Lokale middenstand en handelaars 

  Lokaal cultuurbeleid  

  Lokaal jeugdbeleid  

  Lokaal sportbeleid  

  Lokaal seniorenbeleid  

  Lokaal communicatiebeleid 

 

 

 Extra toelichting door cultuurantenne: Erfgoed dag 

Op 22 april is de erfgoeddag. De cultuurantenne zoekt voorwerpen, schilderijen, … 

met een verhaal achter. Verzekering en vervoer worden geregeld vanuit het district. 

Deze voorwerpen worden tentoongesteld in kasteel Sorghvliedt. 

 

 Toelichting Tabletcafé en Digibabbel vanuit de bibliotheek: verdaagd. 

 Nieuws uit de dienstencentra: Verdaagd. 

 Nieuws uit de woonzorgcentra: Verdaagd. 
 

 Goedkeuring verslagen: Het verslag van het dagelijks bestuur van 19/2/2018 wordt 

goedgekeurd.  

 

 In en uitgaande briefwisseling:  
- Bekendmaking: Samana boodschappendienst 
- Openlucht museum Middelheim, wandelingen voor personen met 

dementie. Zie flyer als bijlage. 
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- Flyer praatcafé op ma. 26 maart 2018 tussen 13 en 15 uur in de 

bibliotheek. 

- Flyer infomomenten 2018: op woe. 7 maart, verblijfskosten bij 

opname WZC tussen 13u30 en 15 u in Dc Portugesehof. 

- Flyer tentoonstelling seniorenateliers in Oranjerie vanaf di. 20/3 tem 

zat. 24/3 
 

 Varia en rondvraag 

 

 Save the date: de leden van de SR worden uitgenodigd op een uitwisselingsdag met de WAS 

op vrijdag 18 mei 2018, tussen 9u30 en 16 uur. Hou aub de datum vrij voor wie mee wil. 

Plaats voor 14 leden en begeleider. Verplaatsing per tram. 

 

In voormiddag dient toelichting gegeven te worden aan de WAS over werking SR Hoboken, 

gegeven adviezen, en het memorandum. Rik wil zich er over buigen en vraagt ter 

voorbereiding de voorstellingen, die al gebruikt zijn op usb stick. Deze wordt op het dagelijks 

bestuur van 23/4 bezorgd. 

 

 Educatieve uitstap op komst op 5/7/2018 naar Aquafin, voor 50 deelnemers. 

 Idee optreden Week van de senior: Liliane St. Pierre – de leden van de SR denken dat dit een 

goede keuze is. Er wordt geopperd om Axl Peleman te vragen voor WZC Heydehof. Wordt 

vervolgd. 

 Vragen in het Gravenhof of er geen microfoon aanwezig is voor volgende openbare 

vergaderingen. 

 DC Groen Zuid: het is de infobrochure niet altijd duidelijk of een beschikbare flat met een 

inwandig of een uitwandig terras is. Dat scheelt in prijsklasse. Let goed op als je op papier iets 

aankoopt. 

 Bemerking: Er staat op geen enkele flyer van 2018 van de seniorenwerking het jaartal 

vermeld. Het is handiger om toch het jaartal op cover te zetten. 

 

 Opmerking met betrekking tot afwezigheden. Indien leden van de SR 3 x afwezig zijn 

zonder geldige reden. Is de SR genoodzaakt hen van de ledenlijst te schrappen, zo staat dit in 

de statuten: 

 

 

“ART. 13: Beëindigen van een mandaat 

Het mandaat van de leden van de algemene vergadering eindigt door: 

 

- het intrekken van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling die zij 

vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk aan het dagelijks bestuur overgemaakt 

worden. 

 - ontslag op eigen initiatief van de betrokkene zelf uit de seniorenraad. 

- ontslag op eigen initiatief uit de organisatie, vereniging of instelling die hij of zij 

vertegenwoordigt. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de organisatie die hij 

of zij vertegenwoordigt.  

 - na drie opeenvolgende afwezigheden zonder tijdige verontschuldiging. 

 - wanneer de betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden tot lidmaatschap. 

- een lid kan uitgesloten worden bij voorstel van het dagelijks bestuur wanneer verdere 

samenwerking met het betrokken lid onmogelijk blijkt. 

Er is dan een stemming met de aanwezigheid van 3/4 van de stemgerechtigde leden vereist en 

is een 3/4 meerderheid van de stemmen  noodzakelijk. 

- officiële en automatische ontbinding van de raad op het einde van elke legislatuur, maar de 

zetelende ouderenadviesraad zal in functie blijven tot de installatie van de nieuwe 

seniorenraad.“ 


