VERSLAG VERGADERING SR d.d. 23.05.19
aanwezig: cf. bijgevoegde lijst
uiteenzetting ‘burgerbegroting’ David Michiels cf bijlage
 niet van toepassing in district Berchem
goedkeuring verslag 18.04.19
 probleem verkeerslichten Posthofbrug: opgelost
 fietsbeugels: Jef heeft het nodige gedaan
variapunten
 gratis plaspunten, te bespreken in volle SR vergadering of eerst in DB; antwoord vzt: in DB
 sorteerstraat: dag waarop groen wordt opgehaald = stank voor hele buurt; bakken worden
regelmatig gereinigd en ontsmet; ook veel zakken naast de sorteerbakken, oplossing?.
 vraag om 2x/md het groen te laten ophalen (buurt van sorteerstraatjes) i.p.v. 1x
activiteiten & nieuws uit verenigingen
 OKRA Berchem centrum: 18.06.19 – 14:30 demonstratie ‘honing’, ‘t Kapelleke.
 OKRA Groenenhoek: 23.05.19: quiz en kaas & wijn; 19.06 toneel & praatcafé Nicaragua; 27.06
wandeling ‘in de voetsporen van Rubens’; 28.06 bowling
 wensen uitstappen open te stellen voor grotere groepen
 Samana: 17.06.19 quiz + ijsjes met warme krieken, lokaal naast kerk H. Sacrament
 Samana/Nieuw Kwartier Oost: 11.06.19 wandeling Nachtegalepark
 Vl@s: 07.06.19 kasteel Cortewalle Beveren; 13.06 Fort Oelegem (vleermuizen); 19.06 naar
zee; 23.06 Fakkeltheater ‘Slippertje’; 24.06 minigolven Rivierenhof; 27.06 Brouwerij De
Koninck
 JOEPS/OKRA Pulhof: 24.05.19 opendeurdag; 02.06 gegidste wandeling Oud Berchem; 18.06
minigolven Dikke Mee
seniorenparagraaf
 De Lijn reeds geantwoord op ‘lijnbushokjes: vzt neemt contact
 houten bank aan Ideale Woning op komst
 fietsenstallingen OK
 fietspaden: soms gevaarlijk; graag duidelijke pijlen om richting(en) aan te wijzen
 voorsorteren voor fietsen begin Diksmuidelaan: niet mogelijk door geparkeerde auto’s
 Diksmuidelaan i.v.m. putten, snelheidsremmers e.d., zal aangepakt worden
 Zillebeeklaan: bevloeiing einde mei e.k. OK
 Borsbeekbrug: woekering groen: volgende week
SRSA
 verschillende werkgroepen werden opgestart o.a. wonen & zorg..
 voorstel: ophalen groen (cf. varia) aan SRSA doorgeven  advies voor stad Antwerpen
vragen & info schepen
 begrotingswijziging 2019 cf. bijlage

info voorzitter
 geregeld website district Berchem nakijken!
 Brilschanscafé 24 & 25.08.19 – 15:00  17:00:: tent voor SR.
 vrijwilligers gezocht; kandidaten aanmelden bij Gilberte
 vrijwilligers gevraagd om markten in sept. 19 te bezoeken in naam van SR
 voorzitter heeft al verschillende verenigingen bezocht
 vraag aan verenigingen: info van SR doorgeven aan leden
 lijst i.v.m. aanwezigheid vergadering 27.06.19 + lunch + deelname bezoek Groen Kwartier
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 ook wie niet deelneemt aan bezoek kan blijven lunchen (voorstel schepen)
volgende SR: 19.09.19 in ccB
DB SR: 06.06.19 De Meere; 05.09.19 De Veldekens..

interne & externe werkgroepen
werkgroep Forum 2020
 27.03.19 - ccB
 slogan ‘de senioren laten zich horen’
 vroege NM: uiteenzetting + vraagstelling i.v.m. ‘wonen voor senioren’
 late NM/vroege avond: uiteenzetting voor ‘jong-senioren’
werkgroep cultuur
 start opnieuw in sept. 19; programma reeds doorgegeven
 tickets voor volgend seizoen sinds vorige week te koop (via internet of op bieb)
werkgroep ICT
 tekort aan lesgevers
 De Meere en De Veldekens starten in sept. 19, data lessen cf. bijgevoegd document
 voor Ten Gaarde en Huize Berchem geen lesgevers
werkgroep wandelingen
 bus volgeboekt voor volgende activiteit
 laatste activiteit georganiseerd met openbaar vervoer: problemen met bussen in Boom
sportraad
 55+ dag, georganiseerd door district: weinig volk niettegenstaande veel affiches  nieuwe
ideeën welkom
 13.09.19 scholensportdag met o.a. gekke fietsen; hulp van SR  melden aan Helga.
cultuurraad
 Juliette afwezig
dienstencentra Ten Gaarde
 tel. nr alle DC gewijzigd: voornummers 431, laatste 4 cijfers dezelfde.
 opendeurdagen in De Meere & Ten Gaarde veel volk; Huize Berchem en De Veldekens in het
kort
 verkiezing gaat ook door in Ten Gaarde  ook middagmaal mogelijk
 Ten Gaarde elk dag geopend tot 17:30; v.a. 01.04.19 ook maaltijden op zondag
 juli & aug. 19: sport 14-daagse, start 29.07.19
 v.a. sept. 19 naschoolse opvang in DC (in school zelf ook nog).
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