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 Verslag Seniorenadviesraad Schoten  

Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

17 september 2021 
 
De vergadering ging door op vrijdag 17 september 2021 in LDC Cogelshof en duurde van 
10u00 – 12u00. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheidslijst: 
SAR voorzitter De Belder Maria aanwezig 

SAR ondervoorzitter Ketels Maria (Mia) aanwezig 

SAR penningmeester Michel François aanwezig 

SAR secretaris Kerkhofs Laura aanwezig 

SAR-raadslid Peeters Constant aanwezig 

Schepen voor Seniorenbeleid Hendrickx Iefke aanwezig 

Raad voor Personen met een 
Handicap 

Goossens Olaf aanwezig 

Dienstencentrum 't Dorp Willebrords Ilse verontschuldigd 

Dienstencentrum Cogelshof Seldeslachts Stephanie verontschuldigd 

Ontspanningslokaal Fortbaan Van den Broeck Margriet verontschuldigd 

Ontspanningslokaal Lariksdreef Van Veldhoven Philip aanwezig 

Ontspanningslokaal Schijnparklaan Gysels Machteld  verontschuldigd 

GAW Schuttershof Marschang Maria aanwezig 

W.Z.C. Hof van Schoten Deno Kizzy / 

W.Z.C. Vordenstein Janssens Rosita / 

Badminton Ladies De Groote Thea / 

Kalligrafie voor senioren Driessens Andrè aanwezig 

PC-club Centrum Van Linden Daniël aanwezig 

K.V.G. Katholieke Vereniging 
Gehandicapten 

Verdijck Willy aanwezig 

Recrea +3 Nuyts Louis aanwezig 

Schoten toegankelijk Van Hulle Martin aanwezig 

Schoten computer lessen senioren Schippers Roger / 

Seniorenvereniging Opstanding Van den Bogaert Monique verontschuldigd 

t Stokpaardje Mafrans Els aanwezig 

Vereniging voor personen met een 
handicap V.F.G. 

Verloy Marc verontschuldigd 

Vlaamse actieve senioren De Meyer Agnes / 

Wijkvereniging De Zwaan Janssens Ingrid verontschuldigd 

Agendapunten: 
1. Welkomstwoord voorzitter 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 06/08/2021 
3. Terugkoppeling werkgroepen 

a. Werkgroep communicatie 
b. Werkgroep eenzaamheid 
c. Werkgroep activiteiten 
d. Werkgroep toegankelijkheid (RPH) 

4. Stemming herziening statuten 
5. Varia  
6. Nieuws uit de verenigingen en organisaties 
7. Slotwoord voorzitter 
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Onafhankelijk Embrechts Guy verontschuldigd 

Onafhankelijk Kennis Mieke verontschuldigd 

Onafhankelijk Wu Bernadette aanwezig 

Onafhankelijk Van Peteghem Jossy / 

Onafhankelijk Pieters Liz / 

Okra Bloemendaal-Elshout Loeckx Leona aanwezig 

Okra Heilig Hart Deuzeld Meutermans Rudolf verontschuldigd 

Okra Schoten Donk Vandebroeck Maria verontschuldigd 

Okra Sint-Cordula Sysmans Agnes aanwezig 

Okra Sint-Filippus Van Assche Herman aanwezig  

Okra Gewest Schoten Vandenbussche Lieve aanwezig 

CD&V De Kesel Lode verontschuldigd 

Groen De Decker Emile verontschuldigd 

N-VA Wynants Lieve verontschuldigd 

Open Vld Elewaut Marina / 

SP.a Van Immerseel Rudi aanwezig 

Vlaams Belang Schenck Yvonne aanwezig 

 

1. Welkomstwoord voorzitter 
Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering. Het bestuur is 
zeer tevreden elkaar te kunnen terugzien. De voorzitter benadrukt om voorzichtig te blijven. 
 
Maria Marchang zal in de SAR Assistentiewoningen Schuttershof vertegenwoordigen.  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 06/08/2021 
Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  
Er waren geen bedenkingen of onduidelijkheden. 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

3.1 Terugkoppeling werkgroep communicatie 

Seniorenkrant editie 2 
- Terugkoppeling reacties 

De SAR ontving zeer positieve reacties op de seniorenkrant. We 
nemen ook mee dat de lezers graag extra puzzels in de krant 
wensen. 

- Terugkoppeling verdeling 
Wij danken de leden en externe vrijwilligers voor de helpende 
handen. Zij ontvangen hiervoor een kleine attentie. 
 

➔ De seniorenkrant is nu ook online leesbaar: www.schoten.be/seniorenkrant  

 
 

 

http://www.schoten.be/seniorenkrant
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Seniorenkrant editie 3 

- Terugkoppeling inhoud 
Hierbij een korte inhoudstafel van seniorenkrant editie 3: 

- Bedeling 
De bedeling zal opnieuw op dezelfde manier gebeuren. Dit plan van aanpak werd als 
positief ervaren. 
De 3e seniorenkrant zal in de brievenbussen verschijnen tijdens de laatste week van 
januari 2022. 

- Ideeën rond artikels/onderwerpen zijn altijd welkom. 
 

Adviezen  
- Stand van zaken Zusteralbertapad  

Het advies m.b.t. tot het zusteralbertapad werd ingediend op het  
vast bureau van het lokaal bestuur. Twee weken later werd de  
oversteek aangepast. De SAR is hier alvast zeer tevreden mee. 

 
- Nieuw advies: Schoten Geniet! 

De SAR kreeg heel wat bezorgdheden van senioren door m.b.t. het evenement “Schoten 
Geniet!”.  
➔ Men kon enkel met bankcontact betalen. Dit is niet voor alle senioren 

vanzelfsprekend. 
➔ Het aantonen van het coronacertificaat was verplicht, maar dit werd volgens de 

senioren niet duidelijk gecommuniceerd door de gemeente. Zo zijn er 
verschillende senioren die bij de inkom stonden en dit niet bij hadden. Omdat ze 
slecht te been zijn, zijn ze niet opnieuw naar huis gegaan en naar het evenement 
gekomen.  

 

Informeren  
- Folder werking SAR 

De werkgroep communicatie maakt momenteel een folder op waar de werking van de 
SAR wordt in weergegeven. De leden van de SAR en verenigingen zullen deze tijdig 
ontvangen. 

- Folder en poster seniorenmaand 
De werkgroep communicatie maakt momenteel een folder en poster op waar het aanbod 
m.b.t. de seniorenmaand wordt op weergegeven. De leden van de SAR en verenigingen 
zullen deze tijdig ontvangen. 

- Flyeren op markt  
Op 30/10/2021 zal de SAR flyeren op zaterdagmarkt i.f.v. seniorenmaand en werking SAR. 
Alle hulp is welkom. Geïnteresseerden mogen zich melden via François Michel of Maria 
De Belder. 
Maria De Belder: 03/680.04.73 – frans.van.camp10@gmail.com  
François Michel: 03/658.96.28 – michel.fr@skynet.be  
 
 

mailto:frans.van.camp10@gmail.com
mailto:michel.fr@skynet.be
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- Kerstkaarten 2021 
De werkgroep communicatie werkt samen met de werkgroep eenzaamheid alvast nieuwe 
kerstkaarten uit. 

 

3.2 Terugkoppeling werkgroep eenzaamheid  
- Verandering naam werkgroep 

De naam van de werkgroep verandert van “eenzaamheid” naar “welzijn”. De werkgroep 
werd in de eerste lockdown opgericht en groeide ondertussen uit in een bredere werking 
dan enkel het focussen op vereenzaming. Zij vangen ook hulpvragen op en verwijzen 
senioren door naar de correcte instanties.  

- Stand van zaken werkgroep 
6 september 2021 werd een geheel nieuwe belronde naar de Schotense 75+’ers gestart. 
Deze werking werd gelinkt aan de buurtanalyse-opdracht die de gemeente kreeg van de 
hogere overheden. Deze belronde wordt gefocust op het wonen en de buurt. We 
koppelen dit als SAR ook aan de werkgroep ‘wonen’. 

- Nieuwe postkaartjes met positieve boodschappen op 
In het najaar zullen opnieuw postkaartjes met positieve  
boodschappen verzonden worden naar senioren die aangeven  
een hart onder de riem kunnen gebruiken. 

- Kerstkaarten 2021 
De werkgroep communicatie werkt samen met de werkgroep  
eenzaamheid alvast nieuwe kerstkaarten uit. 
 

3.3 Terugkoppeling werkgroep activiteiten 
- Seniorenbeurs voorjaar 2022 

Constant Peeters licht toe dat hij momenteel de seniorenbeurs voor juni 2022 aan het 
voorbereiden is met de werkgroep. De datum werd alvast geprikt. 
 
De seniorenbeurs zal doorgaan op zaterdag 18 juni 2022 in cc De Kaekelaar. 
 
Momenteel werkt de werkgroep een overzicht uit van welke partners uitgenodigd zullen 
worden en de daar bijhorende briefwisseling. 

 
- Seniorenmaand  

De werkgroep activiteiten kwam 13/08/2021 samen in wijklokaal Fortbaan met de 
vrijwilligers van de wijklokalen. De bedoeling is om samen een programma voor de 
seniorenmaand (november) uit te werken, verdeeld over de dienstencentra en 
wijklokalen. Er wordt nauw samengewerkt met de werkgroep communicatie betreffende 
de promotie. 
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3.4 Terugkoppeling werkgroep Toegankelijkheid (RPH) 
- Stoepranden tussen zusteralbertapad en kerk  

Ook de RPH is tevreden dat de stoepranden tussen het zusteralbertapad en de 
St.Cordula-kerk werden aangepast.  

- Voetpaden: zwerffietsen en -steps  
Er wordt opgemerkt dat er heel wat deelfietsen- en steps rondslingeren. Daarnaast leven 
er heel wat vragen rond de reglementen hierrond.  
Er wordt daarom een infomoment “deelmobiliteit” georganiseerd voor de leden van de 
SAR en RPH. Gelieve uw aanwezigheid door te geven aan de secretaris. 
 

➔ Infomoment deelmobiliteit donderdag 21/10/2021 10u00 LDC Cogelshof (zaal: 
Poly 3/4) 

 
- G-parkeerplaatsen: van aanvraag tot beslissing 

De projectmananger van de gemeente maakte een duidelijke beslissingsboom op voor de 
procedure “aanvraag G-parkeerplaatsen”. 

4. Stemming herziening statuten 
- Het voorstel tot de vernieuwde statuten werd samen met de uitnodiging aan de leden 

bezorgd. 
- Minimum 2/3de stemgerechtigden aanwezig (volgens statuten 2015). 
- Na stemming door de SAR, keurt het College van Burgemeester en Schepenen en de 

gemeenteraad dit goed. Het Vast Bureau neemt akte van de wijziging. 
Artikel 19: Wijziging statuten 

Over de wijziging van de statuten kan door de SAR alleen geldig beraadslaagd worden Indien er 

een tweederde van de leden aanwezig is, als dit uitdrukkelijk vermeld wordt in de oproepingsbrief 

en als tweederde van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is. 

Indien er geen tweederde van de leden aanwezig is, zal een tweede vergadering belegd worden. 

Deze kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen, op voorwaarde dat de uitnodiging 

duidelijk vermeldt dat het een tweede oproep betreft tot wijziging van de statuten. 

Alle wijzigingen aan de statuten worden ter goedkeuring overgemaakt aan het College van 

Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad. Het Vast Bureau van het OCMW krijgt de 

wijzigingen ter kennisgeving. 
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➔ Er waren onvoldoende stemgerechtigde leden (geen 2/3de) aanwezig. Er zal 
geldig beraadslaagd kunnen worden op de eerstvolgende algemene vergadering 
van 3/12/2021. 

5. Varia 
- Volgende algemene vergadering 

De eerstvolgende algemene vergadering vindt plaats op vrijdag 3/12/2021 10u00-12u00 
in LDC Cogelshof. 

- Korting voor senioren bij cultuur (Mia) 
De SAR en schepen Iefke Hendrickx ontvingen een bezorgdheid van een Schotense senior 
m.b.t. de prijzen van de lessen door het volwassenonderwijs in Schoten. Mia Ketels plant 
een gesprek in met bevoegd schepen Charlotte Klima. 

- Bloemen jubilea (Mia) 
Via de belronde kreeg de SAR reeds meerdere malen door dat de gemeente vaak 
bloemen voor jubilea bij de deur achterlaten wanneer men niet thuis is. Zo was een 
echtpaar met vakantie tijdens de levering en stonden er verwelkte bloemen op hen te 
wachten bij thuiskomst. Dit is jammer.  
Iefke Hendrickx informeert bij de gemeente wat de huidige procedure hierrond is en laat 
het nodige aanpassen. 

- Ontslag Robert De Muyt - OKRA St.-Filippus  
Robert De Muyt (effectief lid OKRA St.-Filippus) gaf zijn ontslag schriftelijk door. Herman 
Van Assche zal zijn plaats innemen binnen de SAR en brengt het bestuur op de hoogte 
van zijn plaatsvervanger op de eerstvolgende algemene vergadering. 

- RPO vergadering 
Het dagelijks bestuur zal op 26/10/2021 voor het eerst samenkomen met het RPO Noord-
Antwerpen in dienstencentrum ‘t Dorp. Dit is het Regionaal Platform 
Ouderenbeleidsparticipatie. Onder de regio Noord-Antwerpen vallen de gemeenten 
Schoten, Malle, Zandhoven, Brasschaat, Kalmthout, Kapellen, Ranst, Stabroek, Wijnegem, 
Wuustwezel en Zoersel. Er wordt een terugkoppeling voorzien op de eerstvolgende 
algemene vergadering. 

- Stand van zaken lokale dienstencentra 
De 2 dienstencentrumleiders zijn momenteel afwezig. De dienst buurtgerichte zorg is 
verder onderbemand. Tussen eind september en begin oktober starten 3 vervangingen 
op. De SAR wacht hoopvol af. 

6. Nieuw uit de verenigingen en organisaties 
De verenigingen en wijklokalen geven in het algemeen aan dat het moeilijk is de activiteiten 
opnieuw op te starten na de coronacrisis. Het huidige aantal deelnemers is momenteel gelijk 
aan de helft van de deelnemers voor corona.  
 
Lieve Vandenbussche reageert dat dit bij OKRA gelukkig zoals voordien verloopt. Zij is hier als 
gewestverantwoordelijke zeer gelukkig mee. 
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Maria De Belder kaart aan hopelijk verandering te kunnen brengen voor de wijklokalen met 
de organisatie van de seniorenmaand. 

7. Slotwoord voorzitter 
Maria De Belder bedankt alle leden voor hun aandacht.  


