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Titel verslag: Seniorenraad Berchem 
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Datum volgende vergadering: 24/01/2019 
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Verslag algemene vergadering seniorenraad Berchem 

Donderdag 29 /11  2018 – 9u30 

 

1. Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering 

Het verslag is laattijdig toegekomen. Er wordt gevraagd om het verslag  online beter te 

versturen. 

 

2. Oplijsting varia-punten 

Publiciteit in A-blad 

ICT in Surplus 

Heraanleg straat 

Advies fietsbeugels. 

Kerstconcert 

 

3. Nieuws van de Verenigingen. 

Okra organiseert kerstmarkt op 15/12 en 16/12 in Groenenhoek 

 

 

. 

 

 

4. Seniorenparagraaf Berchem 

Heraanleg Fruithoflaan start 8/1/2019 

Algemeen advies voor fietsbeugels formuleren. 

Lopende werken: Zillebekelaan  

   Gulden Vlieslaan 

   Gebied tussen spoorwegen 

 

5. Senioren Raad Stad Antwerpen 

Er is verder gewerkt aan de structuur. Er wordt gewerkt aan een nieuw concept. 

Op 20/12 buigt een werkgroep zich hierover. 

Verder is het wachten op de nieuwe samenstelling. 

 

6. Vragen/info van de Schepen 

De begroting voor 2019 is door het huidig college voorgesteld. In principe blijft alles 

behouden. Maar het nieuwe college wordt op 7/1 officieel in dienst gesteld. 

De vaste waarden blijven behouden. Zie bijlage. 

Vooral: fietstaxi’s worden herbekeken. 

Extra fiets kit nazicht van fiets en rollator in dienstencentra 

Heraanleg straten.  

Masterplan. 

Gulden Vliesstraat 

Zillebekelaan 

Floraliënlaan 

Fruithoflaan 

Park Brialmont 

Vernieuwing Seniorenraad 

Zie ook huishoudelijk reglement en statuten. 

 Te onthouden: 
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Nieuwe Seniorenraad treedt in functie op 21/02/2019. 

1/Verenigingen geven de naam van hun kandidaten op voor 14/12/2018  

2/Onafhankelijke stellen zich kandidaat voor 14/12/2018  

Kandidaturen indienen bij Seniorenconsulente YO per brief of MAIL 

Kandidaat onafhankelijke worden uitgenodigd voor gesprek op 20/12/2018. 

3/Eerste bijeenkomst is voorzien op 24/01/2019. Hier worden de onafhankelijken niet verwacht 

maar wel aangesteld. Hier wordt het nieuwe bestuur voorgesteld. 

4/ Seniorenraad wordt formeel geïnstalleerd op 21/2/2019 gevolgd door receptie 

Voorstel tot andere manier van werken. De seniorenraad verbreden als er sprekers zijn of een item 

wordt aangesneden dat belangrijk is voor wijk etc.; Open seniorenraad (om de 2 maanden en 

eventueel op locatie ( dienstencentra …) 

Over alle mogelijke onderwerpen. Onder de titel Seniorenraad nodigt uit Uit te werken voor 

nieuw bestuur. 

7. Info van de seniorenconsulente 

De seniorenconsulente is verontschuldigd 

 

 

8. Interne en externe werkgroepen: evaluatie voorbije en overlopen komende activiteiten 

• Werkgroep ‘beurs’ 

Op 22/11 is de werkgroep samengekomen. 

De opmerkingen geformuleerd in de vorige Seniorenraad werden geëvalueerd. 

  Zaal is niet optimaal (uitzien naar andere locatie) 

 Er was geen takenlijst voor de losse medewerkers (wel voor de leden van de 

werkgroep.) 

 Broodjes niet goed geregeld. 

 Sprekers op zelfde moment. 

 Voor 2019 is er geen seniorenbeurs voorzien. Volgende editie in 2020 voorjaar. De 

werkgroep zal daar verder mee omgaan; 

 

• Werkgroep ‘cultuur’ 

3/12 2018 vergadering voor programma voor 2019 eerste semester. 

18/12/2018: programma voor 2019/2020 op te stellen. 

Nieuwe mensen zijn gevraagd; 

 

 

• Werkgroep ‘Wandelingen’ 

Donderdag 24/01/2019: 14 u: Oei geflitst. In Huize Berchem Driekoningenstraat 1 

Donderdag 21/02/2019: Foto presentatie “Vogels de koningen van het luchtruim” 

 Centrum De Meere om 14 u 

Donderdag 21/03/2019 Bezoek aan Hidrodoe in Herentals. Later meer 

Donderdag 18/04/2019  begin wandelprogramma. 

• Sportraad 

Kwam maandag bijeen  

1/02/2019: Nieuwe ploeg 

3/04/2019: Laureatenviering in CCBe 

28/4/2019: Marathon 

9/05/2019: Sportdag 55+ 

13/09/2019: Scholensportdag ( fietsen ) 

25/09/2019: Scholenloop. 
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• Cultuurraad 

 

 

 

9. Dienstencentra 

Eindejaars vieringen in de dienstencentra: 

14/12 Kerstmarkt De Meere 

In 2019 : Ontwikkeling van het concept Samen buurten. 

  Door de stad worden verschillende “zorgzame buurten “ opgericht. In bepaalde 

districten de dienstverlening aanbieden en coördineren 

 

10. Huishoudelijk regelement 

Blijft onveranderd tot volgende seniorenraad anders oordeelt. 

11. Varia 

1/Communicatie naar A-blad en Surplus beter afstemmen. 

Bv: in A-blad: senioren vanaf 55+, in huishoudelijk reglement vanaf 60+ 

Concert aangekondigd om 14 u maar is om 14 u30 

Voorstel: Publicatie ter nazicht naar de voorzitter sturen vooraleer uit te sturen. 

2/ICT beter communiceren (coördinatrice). 

3/ taakomschrijving van de consulente bij de seniorenraad. 

4/ Seniorenparagraaf.  

 Aanleg K Coggestraat En Stanslas Leclef straat . 

- TO DO LIJST 

 

 

NAAM  TAAK DATUM 

Jef Croes Advies fietsbeugels 01/19 

Alle onafhankelijken Kandidatuur stellen Voor 14/12/2012 

Frank, Magda, Helga, Gilberte, 

Lisette, Hilde.  

Kerstconcert: Gluhwein, 

rolstoelen 

17/12/2018 om 13.00 u 

   

   

   

SAMENVATTEND  VERSLAG  WERKGROEP  ‘EVALUATIE BEURS’    d.d. 22.11.18 
 
aanwezig: Eddy, Helga, Ludo, Renée, Yo & Monique 
verontschuldigd: Chris VDV & Chris P 
 
klachten 
 mogelijkheden zalen ccB 

 2 lezingen die samenvielen 

 ontbrekende takenlijst voor niet-werkgroep senioren 

 broodjes 

 flyer 

 (veel minder aanwezigen in vergelijking met vorig jaar) 



 

 5

 
enquête (67 antwoorden) 
 hoe op de hoogte van beurs: A-blad; borden in Berchem; via verenigingen; surplus; via via … 

 positief over lezingen & wandelingen 

 meer vraag naar activiteitenaanbod 

 suggesties: cf. hieronder 

 
suggesties beurs 2020 
 geen beurs in 2019, wel in voorjaar 2020 

 ‘vriendelijk schrijven richten naar schepen van cultuur i.v.m. mogelijkheden en afspraken met 

ccB 

 bekijken of andere zaal in Berchem geschikt is voor seniorenbeurs (bereikbaarheid, 

mogelijkheden in zaal, bv. podium, aantal personen, sfeer, affiches …) 

 titel beurs = heel belangrijk i.v.m. aantrekking senioren, bv. foto van SR met vermelding ‘SR 

nodigt u uit …’ 

 publiciteit opvoeren flyers/affiches  

 standen: meer uitleg over nut ervan …, zeker bij aankondiging beurs in A-blad 

 meer aandacht voor jongsenioren 

 duur: NM voor senioren en vroege avond voor jonge senioren, ev. + event 

 meer bewegingsactiviteiten: organiseren met ‘sport +55’ 

 lezingen in de loop van het jaar in verschillende dienstencentra  

 
besluit 
 
ONZE ORGANISATIE OP PUNT STELLEN VOOR BEURS 2020 
 
De huidige werkgroep ‘beurs’ is bereid, indien zij verkozen worden, de organisatie voor 
2020 op zich te nemen rekening houdend met de voorstellen die gedaan werden. 
 
 
MH 
25.11.18 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  procedure 2019 

     Begroting 2019. 

 

 


