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 Verslag Seniorenadviesraad Schoten  

Verslag algemene vergadering 
Seniorenadviesraad Schoten  

18 juni 2021 
 

 
De vergadering ging digitaal door op vrijdag 18 juni 2021 en duurde van 10u00-11u40. 
 
Aanwezigen:  
Maria De Belder, Laura Kerkhofs, Mia Ketels , Monique Van den Bogaert, Maria Vandebroek, 

Philip Van Veldhoven, Guy Embrechts, Ilse Willebrords, Marc Verloy, Leona Loeckx, 
Emile De Decker, Kathelijne Peeters, Martin Van Hulle, Lode De Kesel, Daniël Van 
Linden, Agnes Sysmans, Lieve Vandenbussche, Constant Peeters, François Michel, 
Yvonne Schenck, Olaf Goossens, Bernadette Wu en Iefke Hendrickx 

 
Verontschuldigd: 
Elisabeth Caals, Rudi Van Immerseel en Lieve Wynants en Stephanie Seldeslachts  
 
Afwezig: / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendapunten: 
1. Welkomstwoord voorzitter 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 26/03/2021 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

a) Eenzaamheid 

b) Communicatie 

c) Activiteiten 

d) Toegankelijkheid (RPH) 

4. Wonen voor senioren 

5. Statuten 

6. Financiën 

7. Varia 

8. Slotwoord voorzitter 
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1. Welkomstwoord voorzitter 
Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering. 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 26/03/2021 
Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  
Er waren geen bedenkingen of onduidelijkheden. 

3. Terugkoppeling werkgroepen 

3.1 Terugkoppeling werkgroep eenzaamheid 

• Evaluatie belronde op te volgen dossiers mei 2021 
Mia Ketels vertelt dat de opvolging van de complexere dossiers in mei goed verliep. De 
telefonisten hadden de indruk dat de coronamaatregelen enorm beginnen doorwegen 
op de Schotense senioren.  

• Volgende belronde september 2021 
In september 2021 zal een volgende opvolging van de belronde georganiseerd worden. 
De vragenlijst hierbij wordt uitgebreider dus deze zal heel wat tijd in beslag nemen.  

• Postkaartjes voor senioren die aangeven zich eenzaam  te voelen 
Mia Ketels vertelt met hulp van vrijwilligers een 60-tal postkaartjes te hebben 
geschreven naar senioren die aangeven zich eenzaam te voelen. Dit om hen een hart 
onder de riem te steken en te laten blijken dat we als Seniorenadviesraad steeds een 
luisterend oor willen bieden wanneer nodig. 

• Rapporten belrondes 
Het vast bureau nam akte van de rapporten van de belrondes 2020. 

 

3.2 Terugkoppeling werkgroep communicatie  

• Seniorenkrant 

Voorbereidingen editie 2 
Momenteel wordt editie 2 voorbereid met de werkgroep.  

Vermoedelijke datum bedeling: 12/08/2021 
Wij rekenen er op dat zij die kunnen zullen bijstaan bij de bedeling van de 
seniorenkrant bij de Schotense 75-plussers. 

Korte oplijsting inhoud seniorenkrant 
In de 2e seniorenkrant komt o.a. een interview met Daniël Van Linden over 
computergebruik bij senioren, de werking van Scot en tips bij een opname in het 
ziekenhuis. 
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• Adviezen  

Ingediende adviezen: 
Deze adviezen werden reeds aan de leden bezorgd. 

o Advies Huis van het Kind 

Terugkoppeling bevoegd schepen Iefke Hendrickx: 
Het vast bureau nam akte van bovenstaand advies.  
In de nabije toekomst blijft het lokaal toegekend aan de diensten jeugd en 
gezin. De Curielaan en het Gelmelenpark worden opgenomen in het project 
“centrumvernieuwing”. De seniorenadviesraad zal uitgenodigd worden op de 
toekomstige inspraakmomenten hierrond. 

Stand van zaken lopende adviezen 
François Michel licht toe dat hij momenteel volgende adviezen aan het uitwerken 
is. Hierover wordt later opnieuw teruggekoppeld. 
 De Lijn: Buslijn naar Carrefour  
 De Lijn: Tussenkomst gemeente voor senioren 
 Oversteek Hendrik Concienscestraat (in samenwerking met werkgroep 

Toegankelijkheid) 
 

• Regelmatig artikel in Bode van Schoten 
De SAR zal op regelmatige basis een artikel in de Bode van Schoten laten publiceren. Dit 
met het oog op herkenning en bekendmaking van de werking. 
 
Het volgende artikel zal begin juli verschijnen in de Bode. In het artikel wordt verwezen 
naar de werking van de SAR. Er wordt een stand van zaken gegeven over de belrondes, 
seniorenkrant en adviezen. 

 

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. 
 

3.4 Terugkoppeling werkgroep Toegankelijkheid (RPH) 

• Straatwerk  

= stickeren toegankelijke gebouwen nog niet hervat na corona 
 

• Adviezen 
 Schuttershof, rolstoelkeuken(s)  
 oversteek Cordulakerk-Zuster Albertapad (eerste vraag 2014), brief Bob De Ridder 
 Huis vh Kind, toegang en doorgangen 
 G-speeltoestellen in gemeentepark, verbeteren ondergrond  
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 Neerhoeve, parkeren 
 dierenasiel, nieuwbouw  
 bouwadviezen 'meergezinswoningen' of publiek toegankelijke gebouwen 
 doorgang voetpaden 
 masterplan toegankelijke haltes  

 

• Overleg / informatie gemeente over: 
 toegankelijke haltes: schoten schreef in voor coachingproject  
 lopende en op stapel staande wegeniswerken 
 havenplein 
 marktgebouwen 
 G-parkeerplaatsen, beslissingsboom 
 herhaling oude adviezen ... 

4. Wonen voor senioren  
Opgenomen door bestuursleden Mia Ketels en François Michel. 
Versterkt door Martin Van Hulle – werkgroep toegankelijkheid (RPH). 
 
Plan van aanpak: 

1. Betrokken schepenen spreken 
2. Ideale woning spreken 
3. Gemeentelijke diensten spreken 
4. Assistentiewoningen, bejaardenflats, doorgangswoningen, ten laste names verblijf in 

WZC, etc. 
5. Ingewonnen informatie analyseren 
6. Aftoetsen bij doelgroep via belronde 
7. Advies uitbrengen 

 
De werkgroep bezorgd de opdracht van de Vlaamse Ouderenraad aan schepen Iefke 
Hendrickx. 
 

5. Statuten 
Het klein bestuur herbekijkt momenteel de statuten. Deze worden nadien voorgelegd op de 
algemene vergadering en het lokaal bestuur. 
 
Tip: laat je erkennen als seniorenvereniging bij de gemeente via 
https://www.schoten.be/node/4580 .  
 
Eva Van der Cruysse gaf hierover uitleg op de algemene vergadering van september 2020 in 
LDC Cogelshof. 

https://www.schoten.be/node/4580
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6. Financiën 
Penningsmeester François Michel geeft een stand van zaken over de financiën. Ook de 
subsidieaanvraag voor de SAR-werking werd dit jaar aangevraagd. 
 

7. Varia 

• Petanque club Schoten: wenst opnieuw een vereniging te worden.  
Het klein bestuur raadde aan zich te laten erkennen als sportvereniging.  
 

• Vraag tot advies oversteek St—Cordula kerk en zusteralbertapad – opgenomen door 
werkgroep Toegankelijkheid & SAR. 

 

• Aanpassingen van de mailadressen OCMW.  
Vb. laura.kerkhofs@ocmwschoten.be wordt laura.kerkhofs@schoten.be  
 

• Fotozoektocht Vordenstein:  
Samenwerking RPH en SAR: De zoektocht is een groot succes. Laura heeft reeds vele 
ingevulde antwoordformulier ontvangen. 
 

• Vrijwilligersverzekering leden SAR  
Indien een familielid, vriend of kennis jou zal ondersteunen bij de bedeling van de 
seniorenkrant is het belangrijk dat je desbetreffende persoon zijn contactgegevens en 
geboortedatum tijdig doorgeeft aan Laura Kerkhofs en François Michel. 

 

• Heropening wijklokalen 
De wijklokalen zullen heropenen op 1 juli. Wij wensen hen alvast veel succes toe. 

 

• Volgende algemene vergadering: vrijdag 6 augustus 2021 10u00-12u00. 
 

8. Slotwoord voorzitter 
Maria De Belder bedankt alle leden voor hun inzet bij de afgelopen digitale vergaderingen. 
Het bestuur hoopt de volgende vergadering fysiek te kunnen laten doorgaan. 
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