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Aanwezigen 
 

 

Naam Naam Naam 

Boone Gillaine Nuyttens Jean-Paul Van Poele Suzanne 

Brant Paul Paeschuyzen Freddy Van Praet Eliane 

D’Hulst Pierre Rosseels Pascal Vleeschouwer Roger 

De Wit Johan Torfs Ludo Wyn Diana 

D'Hulst Pierre Truyen Eddy Deridder Roger 

Dictus Herman Van Craenenbroeck Lieve Versleegers Irene 

Dockx Steef Van de Waeter François  

Geron Raoul Van Der Steen Helena  

Ketels Simone Vanhoof Els  

Lemmens Hilda Van Ocken Luc  

   

Verontschuldigd   

Claes Lili Theunissen India De Ridder Louisa 

De Beuckelaer Guido Matheyssen Swa Vanzieleghem Robert 

De Fré Silvia Van Hoorick Irma De Graeve Fanny 

Morel Eric De Wilde Joke Frank Vercammen (districtsschepen) 

Afwezig   

Van Nueten Louis   

   

 

 

1. VERWELKOMING 

 - Ludo Torfs, onze covoorzitter opent met een warm welkom de vergadering . Meteen is 

er ook minder goed nieuws te melden. Hélène Kesteleyn (Leentje) is overleden op 26 april jl. 

 Zij was vele jaren een zeer gewaardeerd en actief lid van de seniorenraad.  
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2. INGEKOMEN STUKKEN 

 - Steef Dockx (covoorzitter) geeft toelichting over enkele wijzigingen in de 

dienstverlening. 

Het O.C.M.W. zoals wij het tot nu toe kende bestaat niet meer. 

Voor Antwerpen is nu alles ingekapseld onder de titel Sociale Dienstverlening en het vroegere 

O.C.M.W onder 'Maatschappelijke hulp'. Er is een buitengewoon comité samengesteld onder de 

bevoegdheid van Dhr. Tom Meeus. 

Ieder stadsdeel heeft een Sociaal Centrum en ook de Districten.  

 - Aan de leden van onze seniorenraad zal een nieuw organogram worden toegezonden. 

  

3. VERSLAG VOORGAANDE ALGEMENE VERGADERING ( dd. 23 maart 2022) 

- Goedgekeurd. 

 

4. EVENEMENTEN 

 - Op 28 september 2022 houden we onze Open Themadag ' Van bestuur tot burger'.  

Als gastsprekers verwelkomen we: Tjerk Sekeris (districtsburgemeester), Maarten 

Caestecker (districtssecretaris), Anne Baré (bedrijfsdirecteur) en Karla Blomme (ombudsvrouw). 

Zij zullen ons een inzicht geven over de werking achter de schermen van een district. 

Jan Pandelaers zal optreden als moderator. 

Nadien kunnen vragen gesteld worden aan de gastsprekers. Om dit vlot te laten verlopen wordt 

gevraagd om ten laatste voor 23 september uw vragen door te sturen naar: 

   Seniorenraad.deurne@antwerpen.be 

Het geheel wordt opgeluisterd door het ons wel bekende Demi-Sec.  

 

 - Voor 9 november 2022 is een info-namiddag voorzien over de vele vragen die we ons 

stellen in verband met verkeer: ' Antwerpen Mobiel'. 

Gastsprekers zijn: Hajo Beeckman (verkeersdeskundige), Olivier De Smedt (directeur Webarge) 

en Herman Welter (mobiliteitsexpert). 

 

 - We kijken al verder vooruit en daar staat al een leuk onderwerp voor onze Open 

Themadag op het programma. Op 29 maart 2023 gaan we op vakantie. 

'Vakantie in je achtertuin' is het onderwerp. 

 

5. BERICHTEN UIT DE COMMISSIES 

    Commissie mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar domein (G. De Beuckelaer)  

Guido De Beuckelaer , voorzitter van deze commissie,  heeft zich verontschuldigd voor de 

vergadering. Jean-Paul Nuyttens lid van deze commissie vervangt hem om toelichting te geven.  

 - Op dinsdag 31 mei 2022 wordt in het Atheneum te Deurne een workshop gegeven over 

de plannen i.v.m. de heraanleg van de Franck Craeybeckxlaan. Aanvang om 19.00u. 

 - Over onze vragen wat betreft de regels voor speed pedelecs hebben we nog geen 

antwoord gekregen. Guido zal terug contact opnemen met Eveline Sierens. 

 - De gevaarlijke toestand op de wekelijks markt van het Wim Saerensplein met de 

elektrische aansluitingen voor de marktkramers blijkt opgelost te zijn. 

 - De heraanleg van het kruispunt Oude Bosuilbaan-Bisschoppenhoflaan werd door onze 

commissie al geadviseerd in 2011 en 2017 om het veiliger te maken voor de weggebruikers. Op 

23 mei 2022 starten de werken door A.W.V. met de aanleg van een beveiligde oversteekplaats 

met verkeerslichten 
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   Commissie Communicatie 

 - Op 27 april 2022 heeft een gesprek plaatsgehad met Fanny Vereecken, Jean-Paul 

Nuyttens, Ludo Torfs en Heleen Van Der Steen. Gezien de digitalisering toeneemt moet er een 

oplossing gezocht worden om ook niet gedigitaliseerde personen aan voldoende informatie te 

helpen. 

 - De website van Stad Antwerpen en District Deurne moet gebruiksvriendelijker gemaakt 

worden. 

 - 3 maandelijkse brochure wordt digitaal. 

 - De Seniorengids (digitaal) werd afgeschaft omdat wegens veelvuldige veranderingen en 

aanpassingen allerlei, het niet meer haalbaar is om deze gids te optimaliseren en up-to-date te 

houden. 

 - Vanaf oktober 2022 komt er een nieuwsbrief voor inwoners van Deurne op de website. 

Hier kan je nu al voor inschrijven op volgend mailadres: communicatie.deurne@antwerpen.be 

 

6. NIEUWE SRSA - OUDERENRAAD  - RPO – ISO 

 - Alle leden hebben via Ludo Torfs al een mail gekregen met de nodige toelichting 

hierover. Hieronder nog een beknopte versie. 

 - De SRSA blijft verder werken zoals ze dit tot nu toe deden.   

 - De Vlaamse Ouderenraad is het officieel adviesorgaan aan de Vlaamse overheid. 

 - RPO: is het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie en heeft als doel de kwaliteit 

te verhogen van lokale ouderenbeleidsparticipatie. 

 - ISO: dit is de Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie waar op maat, bij 

voorkeur door de ouderen zelf, word gewerkt. 

 

7. OPROEP KANDIDATEN BESTUUR EN COMMISSIE COMMUNICATIE 

 - Jean-Paul Nuyttens (voorzitter commissie communicatie) zoekt nog enkele kandidaten 

om mee te werken in deze commissie. Geïnteresseerden stellen zich kandidaat op volgend  

 - In de toekomst zal er voor het bestuur terug gewerkt worden met een voorzitter en 

ondervoorzitter. Er worden nog 2 nieuwe bestuursleden aangezocht voor het dagelijks bestuur, 

alle geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen per mail naar:  

   LudoTorfs (covoorzitter)            ludo.torfs@skynet.be of  naar 

   Suzanne Van Poele (secretaris): suzannevp2@outlook.com  

De ondervoorzitter wordt verkozen door het dagelijks bestuur. 

 - Voor de heropstart in het nieuwe werkjaar van de commissie Wonen, zorg en sociale 

veiligheid worden ook nog kandidaten gezocht. Kandidaturen richten aan Ludo Torfs. 

 

8. VORMINGSDAG: WAAR EN WANNEER  

 - Stad Tienen is de locatie voor de vormingsdag op 19 oktober 2022. Steef Dockx en 

Ludo Torfs zijn naar Tienen geweest om af te spreken wat de mogelijkheden zijn voor ons 

bezoek. 

Wat we tot nu toe weten is dat Tienen een bewonersaantal heeft van ongeveer 35.000. 

De seniorenraad daar werkt nog met verenigingen en beschikken over een klein budget. Het 

vertrek is voorzien om 8.00u stipt aan het districtshuis. 

Er wordt nog bekeken of we de mogelijkheid gaan hebben om de suikerfabriek te bezoeken wat 

betref de toegankelijkheid ofwel een stadswandeling. Een broodjeslunch kan aangeboden worden 

bij de Alexianen aan zeer democratische prijzen. 

Het definitieve programma wordt tijdig doorgegeven. 
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9. VARIA EN RONDVRAAG 

 - Op 21 mei 2022 heeft J.P. Nuyttens een vergadering bijgewoond van 'Labo 

Ouderenraad' over mobiliteit. Hij kwam tot de vaststelling dat er weinig belangstelling was van 

seniorenraden. 

Koen Kennis en Ann Schoubs ( directeur van De Lijn) gaven hun bevindingen over een 

bevraging die heeft plaatsgevonden van de gebruikers over het openbaar vervoer. 

60% a 70% waren tevreden over De Lijn. 

De overige gebruikers hadden wel opmerkingen o.a. stiptheid, aankondigingen op de digitale 

borden, toegankelijkheid, veiligheid, netheid. Ook het vergroenen van busvervoer kwam aan 

bod. 

 - Omdat De Lijn nog steeds werkt aan een nieuw net plan en nu geen antwoord kan geven 

op onze vragen over hun plannen voor de toekomst stellen, we voor een aparte vergadering te 

houden wanneer voor De Lijn zelf alles in orde is. 

 - Dit jaar hebben we nog geen receptie kunnen houden ten gevolge van de voorbije 

pandemie.  

Steef Dockx heeft daarom een voorstel om ter vervanging een bezoek te brengen aan het 

VolXmuseum en daar een receptie te houden. Het zou gepland worden tijdens de zomer in de 

maanden juli of augustus.  

 

AANDACHT A.U.B.: tijdens onze volgende algemene vergadering op 21 september 2022 wordt 

                           een nieuwe groepsfoto gemaakt.  

 

  

 

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

Volgende vergadering: 21 september 2022 


