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Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

18 maart 2022 
 
De vergadering ging door in antennepunt Lariksdreef op vrijdag 18 maart 2022 en 
duurde van 10u00 – 11u50. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aanwezigheidslijst 

 
SAR voorzitter (De Belder Maria), SAR ondervoorzitter (Ketels Mia), SAR 
penningmeester (Michel François), SAR secretaris (Kerkhofs Laura), 

Dienstencentrum 't Dorp (Willebrords Ilse), Ontspanningslokaal Lariksdreef (Van 
Veldhoven Philip), GAW Schuttershof (Meuris Maria), Kalligrafie voor senioren 
(Driessens André), K.V.G. (Verdyck Willy), Recrea +3 (Nuyts Louis), Opstanding 

(Van den Bogaert Monique), Dito (Verloy Marc), Onafhankelijk (Embrechts Guy), 
Onafhankelijk (Wu Bernadette), Onafhankelijk (Moreels Deana), Okra 

Bloemendaal-Elshout (Loeckx Leona), Okra Heilig Hart Deuzeld (Meutermans 
Rudolf), Okra Sint-Cordula (Sysmans Agnes), Okra Sint-Filippus (Van Assche 

Herman), Okra Gewest Schoten (Vandenbussche Lieve), CD&V (De Kesel Lode), 
Open Vld (Elewaut Marina), Vooruit (Van Immerseel Rudi), Vlaams Belang 
(Schenck Yvonne) en Raad voor Personen met een Handicap (Lavrysen Rik en 

Theelen Luk) Secretaris cultuurraad (Vincent Jespers) 

  
 

Agendapunten: 
1. Welkomstwoord voorzitter 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 
21/01/2022 

3. Stemming herziening statuten  
4. Jaarverslag 2021 en jaarplanning 2022 

5. Toelichting ouderenbehoeftenonderzoek 65-75-
jarigen 

6. Terugkoppeling koepelorganisaties 
a. RPO Antwerpen Noord – Westmalle ‘sleutel aan 

het beleid’ 
b. Overleg met SAR Wuustwezel 

7. Terugkoppeling cursus ‘ik kies voor advies’  
8. Terugkoppeling overleg erkende 

seniorenverenigingen 

9. Varia  
a. Nieuws uit de verenigingen en organisaties 

10. Slotwoord voorzitter 
 

file://///alpha.schoten.dom/DienstMappen/zorg-en-welzijn/4_dep_zorg_welzijn/1.%20SENIORENCONSULENT/8.%20Adviesraden/1.%20Seniorenraad/Verslagen/2022/Aanwezigheidslijsten/Aanwezigheidslijst%20SAR%2021012022.xlsx
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1. Welkomstwoord voorzitter 
Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering. Philip 
Van Veldhoven, wordt hartelijk bedankt voor de warme ontvangst in antennepunt 
Lariksdreef. 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 
21/01/2022 
Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  

Er waren geen bedenkingen of onduidelijkheden. 

3. Stemming herziening statuten 
Er werd een tweede oproep gedaan tot de wijziging van de statuten in de 
uitnodiging van deze algemene vergadering. Op de algemene vergadering kon 

geldig gestemd worden, op basis van de regels in de huidige statuten. Er waren 9 
stemgerechtigden aanwezig. De statuten werden unaniem en anoniem 

goedgekeurd. De secretaris legt deze ter goedkeuring bij het lokaal bestuur. 

4. Jaarverslag 2021 en jaarplanning 2022 
Het jaarverslag en de jaarplanning 2022 werden met alle leden volledig overlopen. 
 

Volgende terugkoppeling van het vast bureau wordt doorgegeven voor het advies 
‘2021/06’ Heraanleg oprit LDC 't Dorp, Schuttershof (3 en 5) en 
dagverzorging ’t Dorp. 

 
Er werd op 16 maart 2022 samengezeten met schepen Iefke Hendrickx en de 

dienst patrimonium. De dienst wegenis is ook diezelfde dag ter plaatse gegaan. Er 
is een idee voor een plan van aanpak dat dit zou oplossen en dat het bestuur met 
de dienst zou kunnen laten uitvoeren. Het dossier is in beweging. 

5. Toelichting ouderenbehoeftenonderzoek 65-75-jarigen 
François Michel vertelt dat het alsook de taak is van de SAR om de opvolging van 
de adviezen in het rapport ‘ouderenbehoeftenonderzoek 65-75-jarigen’ te 
bewaken en garanderen. Hiervoor zal worden samengewerkt met de RPH. Dit 

vertaalt zich alvast is de uitwerking en opvolging van onderstaande adviezen aan 
het lokaal bestuur. 

 
ADVIES WIE PLANNING 

1. Uitwerking van de 

Seniorengids 

(65+) + op de 

juiste manier aan 

de volledige 

SAR (werkgroep communicatie en 

welzijn) en seniorenconsulent 

18 juni 2022 
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doelgroep 

bezorgen  

2. Herhaaldelijk 

over diensten 

communiceren, 

zoals taxicheques, 

MMC en Handicar 

SAR (werkgroep communicatie via 

verschillende infokanalen: 

Seniorenkrant, Bode van Schoten, 

Info Schoten, FaceBook), 

Seniorengids, infomomenten in 

dienstencentra, via verenigingen en 

hun achterban 

Continu 

3. Één duidelijk 

aanspreekpunt 

(telefonisch 

bereikbaar en 

enkele keren 

fysiek bereikbaar) 

in LDC 

Onthaal LDC ’t Dorp – SAR 

(werkgroep welzijn bood 4 

vrijwilligers) + bekendmaking via 

middelen advies nr. 2. 

7 februari 

2022 

4. Toegankelijkheid: 

adviezen 

werkgroep 

toegankelijkheid 

indienen op het 

schepencollege 

RPH (secretaris) dient deze in ter 

aktename sinds 2021. 

Continu 

5. Parkeerplaatsen 

voor 

mindervaliden 

(boodschap: niet 

enkel voor 

aanvrager 

bedoeld) 

RPH maakte up to date 

aanvraagformulieren op voor het 

lokaal bestuur. Hier wordt deze 

boodschap zeer duidelijk in vermeld. 

Januari 2022 

6. Toegankelijkheid 

opstap bij 

bushaltes 

RPH wordt nauw betrokken in het 

lopende coachingtraject van De Lijn 

Najaar 2021 
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7. Tegemoetkoming 

bij aankoop 

MOBIB-kaart 

SAR (werkgroep communicatie) en 

seniorenconsulent schrijven advies 

uit na contact met De Lijn 

1. Samenwerking mogelijk met 

RPH 

Najaar 2022 

2. Meer zitbanken 

in parken, aan de 

vaart en bij het 

kerkhof 

SAR (werkgroep communicatie) en 

seniorenconsulent schrijven advies 

uit en nemen dit mee op in het 

memorandum voor de volgende 

legislatuur. 

RPH en SAR schreven beiden een 

advies hierrond uit in kader van de 

centrumvernieuwing.  

Continu 

3. Adviezen 

adviesraden 

bekend maken 

RPH en SAR werken dit beiden uit 

en kunnen hiervoor samenwerken. 

SAR (werkgroep communicatie via 

verschillende infokanalen: 

Seniorenkrant, Bode van Schoten, 

Info Schoten, FaceBook), 

Seniorengids, infomomenten in 

dienstencentra, via verenigingen en 

hun achterban 

Continu 

 

6. Terugkoppeling koepelorganisaties 
1. RPO Antwerpen Noord – Westmalle ‘sleutel aan het beleid’ 

François Michel, penningmeester, koppelt terug: 
Samen met de secretaris volgde ik de cursus ‘sleutel aan het beleid’ door 
de Vlaamse Ouderenraad. We ervaarden dit als inhoudelijk niet 

gedetailleerd genoeg. Er werd wel meegegeven dat de Vlaamse 
Ouderenraad een sjabloon zal aanbieden (najaar 2022) voor de opmaak van 

een memorandum in kader van de volgende lokale verkiezingen. 
 
2. Overleg met SAR Wuustwezel 

François Michel, penningmeester, koppelt terug: 
SAR Schoten heeft een goed contact met SAR Wuustwezel. SAR Wuustwezel 

zal met haar bestuur op bezoek komen in LDC ’t Dorp op 28/04/2022. Er 
wordt een rondleiding gegeven in het dienstencentrum en nadien zal een 
overleg plaatsvinden tussen beide SAR’s. 
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7. Terugkoppeling cursus ‘ik kies voor advies’ 
Mia Ketels, ondervoorzitter, koppelt terug: 
Het bestuur van de SAR volgde samen met het bestuur van de RPH deel 1 van de 
cursus ‘ik kies voor advies’ in de raadzaal van het gemeentehuis op 8/03/2022. 

Deel 2 zal doorgaan op 12/04/2022. De cursus wordt gegeven door de secretaris 
van beide adviesraden, Laura Kerkhofs. Het eerste deel was alvast een groot 

succes. Beide besturen leerden alvast bij over de algemene werking van 
adviesraden, de structuren en vergadertechnieken. In deel 2 zal dieper ingegaan 
worden op de opmaak van adviezen, de uiteindelijke hoofdtaak van adviesraden. 

8. Terugkoppeling overleg erkende seniorenverenigingen 
Maria De Belder, voorzitter, koppelt terug: 
Op 23/02/2022 werd voor het eerst bijeengekomen met de erkende 
seniorenverenigingen in de OCMW-raadzaal. Dit is een initiatief van de 

seniorenconsulent waar de SAR nauw bij betrokken wordt. 

 
De seniorenverenigingen en SAR stelden hun werking kort voor. Nadien werd de 
opzet van de Seniorenmaand 2022 besproken. De seniorenconsulent gaf extra 

informatie over de verenigingendatabank en wees op het belang van het correct 
bijhouden van de ingegeven informatie. Ook het infomoment rond de Uitdatabank 
werd in het licht gezet. Daarnaast werden verdere afspraken gemaakt rond 

communicatie. 
 

Er staan in 2022 nog 2 bijeenkomsten met de erkende seniorenverengingen 
gepland. 
 

✓ Woensdag 08/06/2022 13u30 raadzaal Gemeentehuis 
 Met toelichting Seniorengids en Seniorenbeurs 

Op heden zijn er 9 erkende seniorenverenigingen. Hiervan waren er 6 aanwezig. 

Naam Kwalificatie 

Neos - Schoten Seniorenvereniging 

OKRA Bloemendaal/Elshout Seniorenvereniging 

OKRA SCHOTEN DEUZELD  Seniorenvereniging 

OKRA Schoten Donk  Seniorenvereniging 

OKRA SCHOTEN FILIPPUS Seniorenvereniging 

OKRA SINT CORDULA Seniorenvereniging 

Schoten senioren computer lessen  Seniorenvereniging 

Seniorenvereniging "Opstanding" Seniorenvereniging 

Vlaamse actieve senioren fv Seniorenvereniging 
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✓ Woensdag 14/09/2022 13u30 raadzaal Gemeentehuis 

Met toelichting Halt2Diabetes: methodiek voor diabetespreventie 45+ en 
Seniorenmaand (november) 

9. Varia  
1. Seniorenshow  

Mia Ketels, ondervoorzitter, promoot de Seniorenshow van 14 en 15 april 
in cc De Kaekelaar. Er wordt een oproep gedaan tot extra vrijwilligers. 
Geïnteresseerden mogen zich melden bij Mia. 

 
2. Verjaardagsshow Luc Caals  

Maria De Belder, voorzitter, promoot de verjaardagsshow van Luc Caals. 
Deze zal doorgaan op 27 en 28 mei in cc De Kaekelaar. De eerste dag 
kunnen senioren de show bijwonen aan een kortingstarief. Hierover 

wordt later nog gecommuniceerd. 
 

3. Toegankelijkheid huisartsenpraktijk De Brug  
Marina Elewaut, Open VLD, kaart de wegenwerken tegenover 

huisartsenpraktijk De Brug (Villerslei 2) aan. Voor personen die moeilijk 
te been zijn is het moeilijk nog tot de huisartsenpraktijk te geraken 
omwille van de wegenwerken en bijkomende hindernissen.  

- Monique Van den Bogaert, Opstanding, gaat zich informeren bij de 
huisartsenpraktijk. 

- Rik Lavrysen, RPH, geeft aan dat dit reeds binnen de algemene 
vergadering van de RPH werd besproken en dit binnen hun 
werking verder wordt bekeken.  

 
4. Zondagmarkt Deuzeld  

Monique Van den Bogaert, Opstanding, kaart haar bezorgdheden 

aan betreffende de toekomstige zondagmarkt in wijk Deuzeld 
(naast LDC Cogelshof). De organisatie van de zondagmarkt maakt 

de parkeerplaatsen (voor personen met een handicap) aan LDC 
Cogelshof niet toegankelijk. Inwoners die minder goed te been zijn 

kunnen zo moeilijk een middagmaal komen nuttigen in het LDC. 
Monique neemt dit verder op.  

 

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


