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Verslag algemene vergadering Seniorenadviesraad 
Schoten  

21 januari 2022 
 
De vergadering ging digitaal door op vrijdag 21 januari 2022 en duurde van 10u00 – 11u30. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigheidslijst 
 

1. Welkomstwoord voorzitter 
Maria De Belder heet de aanwezigen van harte welkom op de vergadering. Jammer genoeg 
komen we opnieuw digitaal samen.  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 17/09/2021 
Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.  
Er waren geen bedenkingen of onduidelijkheden. 

Agendapunten: 
1. Welkomstwoord voorzitter 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 17/09/2021 
3. Terugkoppeling werkgroepen 

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

4. Stemming herziening statuten - uitstel 
5. Toelichting ouderenbehoeftenonderzoek 65-75-jarigen 
6. Terugkoppeling koepelorganisaties 

a. RPO Antwerpen Noord 26/10/2021 
b. Trefdag Ouderenraden Provincie Antwerpen 03/11/2021 

7. Varia  
a. Vergaderdata en locatie 2022 
b. Jaarverslag 2021 
c. Toelichting UIT-pas  
d. Nieuws uit de verenigingen en organisaties 

8. Slotwoord voorzitter 
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3. Terugkoppeling werkgroepen 

3.1 Terugkoppeling werkgroep communicatie 

Seniorenkrant editie 3 
De digitale versie van de Seniorenkrant werd samen met de uitnodiging 
van deze vergadering bezorgd aan de leden. 
- Terugkoppeling verdeling 

De vrijwilligers worden donderdag 27/01/2022 verwacht hun te 
verdelen wijken te komen afhalen in de OCMW-raadzaal 
(Verbertstraat 27) tussen 9u00 en 12u00. Alvast hartelijk dank voor 
jullie inzet! 
 

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

 

 

Adviezen  
In 2021 bezorgde de SAR het lokaal bestuur 6 adviezen. 
 
We werken hiervoor regelmatig nauw samen met de Raad voor 
Personen met een Handicap. Dit leidde tot een succes voor bijvoorbeeld 
het advies betreffende het zebrapad aan het Zuster Alberta pad. 
 
In het najaar bezorgde we het lokaal bestuur een advies betreffende de centrumvernieuwing. 
Alle adviesraden ontvingen hiertoe een verzoek. Ook de RPH bracht advies uit. De adviezen 
worden gebundeld en nadien wordt aan ons allen teruggekoppeld. 
 
Het advies betreffende het pad tussen GAW Schuttershof en LDC ’t Dorp werd reeds 
geagendeerd in december 2021 op het vast bureau. Schepen Iefke Hendrickx bezorgd nog een 
antwoord. 

3.2 Terugkoppeling werkgroep welzijn 
 

Stand van zaken werkgroep 
In de loop van de maand september zijn we opnieuw begonnen met een nieuwe belronde. 
Daar waar wij ons bij de vorige belrondes hadden toegespitst op het emotionele welzijn van 
onze senioren hebben we ons nu toegelegd op hun woonsituatie en hoe leefbaar ze het vinden 
om in Schoten te wonen.  Bij velen was het antwoord overwegend positief ook al werd er vaak 
geklaagd over parkeerproblemen en straatverlichting. De Schotense senior blijkt overwegend 
content met zijn of haar gemeente.  De afgenomen vragenlijsten worden door een deskundige 
van het gemeentepersoneel overlopen en in kaart gebracht. Voor de aangegeven problemen 
gaan we alles in het werk stellen om voor iedereen een gepaste oplossing te vinden.  
Momenteel hebben we 75% van onze doelgroep opgebeld.  De wijk Deuzeld is al volledig in 
kaart gebracht. Tot hier een kort verslag van de lopende belronde.   

 
De senioren die tijdens de vorige belrondes aangegeven hadden eenzaam te zijn werden terug 
opgebeld en blijven we op de voet volgen.  Via de Bode van Schoten werden ook aan alle 
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senioren Valentijnswensen aangeboden en rond de feestperiode werden nieuwjaarskaarten 
bedeeld. 
 
We zijn ook jullie als raadsleden niet vergeten, want ter ere van het Sinterklaasfeest werden 
jullie ondanks corona toch verrast met een chocolade versnapering vanwege de 
Seniorenadviesraad. 

 

3.3 Terugkoppeling werkgroep activiteiten 
- Seniorenbeurs voorjaar 2022 

De seniorenbeurs zal doorgaan op zaterdag 18 juni 2022 in cc De Kaekelaar. 
De verenigingen binnen de SAR worden tijdens de vergadering officieel uitgenodigd. De 
leden vragen nog een mail te bezorgen. Ilse en Stanny zullen hier voor zorgen. 

 
- Seniorenmaand  

De seniorenmaand was een groot succes en wordt in 2022 opnieuw georganiseerd. De 
werkpunten die uit de evaluatie kwamen, worden meegenomen naar de volgende editie. 

 

3.4 Terugkoppeling werkgroep Toegankelijkheid (RPH) 
- Uitgebreid overleg G-parkeerplaatsen / nieuwe verkeersconsulent Kevin Verbeeck 
- Uitgebreid advies vernieuwing Marktplein en centrumstraten 
- Advies deelmobiliteit, zwerffietsen en -steps 
- Opvolging oude adviezen, o.a. trap dienstencentrum 't Dorp (vraag 2015 en 2018, nu in 

orde) 
- 18 bouwadviezen voor meergezinswoningen / appartementen 
 
RPH algemeen: voorzitter Olaf Goossens treedt af. In maart 2022 wordt een nieuwe 
voorzitter gestemd. 

4. Stemming herziening statuten 
De stemming betreffende de herziening van de statuten wordt uitgesteld tot de eerste digitale 
vergadering zodat anoniem stemmen gegarandeerd kan worden. 

5. Toelichting ouderenbehoeftenonderzoek 65-75-jarigen 
François Michel vertelt dat de firma Mondea een toelichting gaf aan het klein bestuur over de 
adviesnota die zij bezorgden aan het lokaal bestuur. In 2022 wordt het een belangrijke taak 
van de SAR om de uitvoering van de adviesnota door het lokaal bestuur op te volgen. De 
volgende algemene vergadering willen we hier verder op in gaan. De leden worden op 
voorhand geïnformeerd over desbetreffende adviesnota per mail. 

6. Terugkoppeling koepelorganisaties 
a. RPO Antwerpen Noord 26/10/2021 

Mia Ketels koppelt terug: 
Met de leden van RPO Antwerpen Noord zijn wij bijeengekomen in Schoten. Het was 
voor ons de 1ste maal dat we met deze mensen contact hadden. Na het voorstellen 
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van ons bestuur hebben de andere zich bekend gemaakt. De werking van de SAR in 
Schoten werd toegelicht.  
 
Hoe was de werking tijdens corona? Aangegeven werd dat we zeker met De Lijn 
moeten gaan praten om deze toegankelijk te maken. Daarna kwam aan bod wat de 
verschillende gemeenten doen voor mantelzorgers en incontinentiemateriaal. 
Verschillende gemeenten geven een premie- andere richten een dag in voor de 
mantelzorgers maar geven dan geen premie. Voor MMC is het overal zoeken om 
chauffeurs. Het gebruik van de MMC is gebonden aan de inkomsten van de mensen. 
Daarna kregen we een overzicht van de werking regionaal. Wij gaan nu samenwerking 
met de verschillende gemeente. En onze eerste afspraak is de trefdag in Lier. 
 

b. Trefdag Ouderenraden Provincie Antwerpen 03/11/2021 

Mia Ketels koppelt terug: 
Op 3 november zijn we met verschillende afgevaardigden van ouderenraden uit de 
provincie Antwerpen bijeengekomen in Lier. Laura, Francois en Mia hebben daaraan 
deelgenomen. Daar werd onder andere gesproken over ondersteuning door de 
Vlaamse Ouderraad. De regionale en lokale werkingen: erkenning- ondersteuning- 
werken aan beeldvorming- participatie en zorgen dat we als bestuursleden van 
seniorenadviesraden meer zeggenschap zouden krijgen. Om de kwaliteit van leven 
voor ouderen te verhogen. Ouderen zo lang mogelijk alles laten doen. Zorgen voor een 
leeftijdsvriendelijke gemeente. 
 
Bijscholing in de namiddag:  
Dementievriendelijke gemeente: cijfers-betekenis- inspiratie- rol ouderraad. 
 
Tekenen van dementie: ontkenning- angst- verward- eenzaam- onwetendheid en nood 
aan begrip. Mensen proberen gerust te stellen- ruimte geven- oogcontact- even 
meedenken. Een dementievriendelijke gemeente is geen deel op zich maar een 
beweging. Proberen om hen te helpen. Dit is een deel genomen uit wat voor mij 
althans was een leerrijke dag. 

7. Varia  
• Algemene vergaderingen 2022 (10u-12u)– wijklokaal Lariksdreef 

• Vrijdag 18 maart 2022 
• Vrijdag 10 juni 2022 → Zaterdag 18 juni Seniorenbeurs Kaekelaar 
• Vrijdag 19 augustus 2022 → Week nadien publicatie seniorenkrant 

editie 4 
• Vrijdag 23 september 2022 
• Vrijdag 9 december 2022  

 
• Jaarverslag 2021 + evaluaties 
Het jaarverslag en de bijhorende evaluaties worden in de vergadering van maart 
toegelicht. 
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• Cursus ‘Ik kies voor advies’ 8 maart 
Laura organiseert een cursus omtrent het uitschrijven van 
adviezen voor de kleine besturen van SAR en RPH. 
Geïnteresseerden kunnen deze cursus meevolgen. 

 
• Seniorenshow 14 + 15 april 2022  
Tickets zijn reeds beschikbaar via de Cultuurdienst. 
 
• Nieuw telefoonnummer Laura Kerkhofs: 03/680.32.54  
 
• Nieuw telefoonnummer Maria De Belder: 
0478/88.32.66 

 
• Toelichting UIT-pas verschoven naar 18 maart 

 
• Gele Doos (Ingrid Janssens – wijkvereniging De Zwaan) 
Ingrid verteld reeds heel wat opzoekingswerk te hebben gedaan rond de Gele 
Doos. Er wordt tussen Kathelijne Peeters en Iefke Hendrickx verder afgesproken 
per mail. 
 
• Nieuws uit verenigingen en organisaties 

• Uitnodiging erkende seniorenverenigingen 
Laura Kerkhofs stuurde de erkende seniorenverenigingen een uitnodig om 
samen te komen. Zo kunnen we de planning van de SAR afstemmen op de 
jaarplanning van de verenigingen.  

• Opstanding 
Monique Van den Bogaert vertelt het jammer te vinden dat zij niet op 
voorhand werden ingelicht van de prijsstijging in de dienstencentra. Ilse 
Willebrords, LDC ’t Dorp, reageert dat de voorzitters hier tijdig een mail over 
ontvangen hebben en dat de prijsaanpassing in de INFO LDC van december 
en januari werd gepubliceerd. 

• OKRA 
Lieve Vandenbussche vraagt of het mogelijk is een infomoment te 
organiseren rond de digitale meters (nutsvoorzieningen). Ilse Willebrords 
bespreekt dit met de milieudienst voor LDC ’t Dorp en Cogelshof. 

• Nieuwsbrieven 
Maria De Belder vraagt de verenigingen nogmaals hun nieuwsbrieven te 
bezorgen aan Laura Kerkhofs. Dit werd reeds meerdere malen gevraagd 
om de werking te optimaliseren. 

 
• Infomomenten lokale dienstencentra 2022 
Voor volgende infomomenten zouden we graag aan elke vereniging vragen om 
deze mee kenbaar te maken aan hun leden. Het is de bedoeling om zoveel 
mogelijk  Schotenaren te informeren over allerhande onderwerpen. In 
samenwerking met Opstanding wordt maandelijks een infomoment 
georganiseerd. Uiteraard kunnen de dienstencentra ook met u als vereniging 
samenwerken om nog meer info aan te bieden. 
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• 22/2      LDC ’t Dorp          

de dienst pensioenen en sociale premies informeren over het aanbod aan 
premies binnen Schoten 

• 24/2       LDC Cogelshof    
info omtrent ouderen en alcohol 

• 22/3       LDC ’t Dorp          
info omtrent MMC en Handicar, het gebruik van taxicheques, functie als 
senioren- en gezondheidsconsulente, SAR en RPH 

• 24/3       LDC Cogelshof    
info omtrent Leif; euthanasie, negatieve wilsbeschikking, ter aarde bestelling 
etc. 

• 26/4       LDC ’t Dorp         
info omtrent mantelzorg; laat de zorg niet ontsporen 

• 24/5       LDC ’t Dorp         
info omtrent ouderen en alcohol 

• 21/3       LDC ’t Dorp        
info omtrent verhoogde tegemoetkoming 
 

Iedereen welkom! 
 
 
• Adviesraden lokale dienstencentra 
In beide dienstencentra wordt een adviesraad georganiseerd, dit om meer inspraak 
mogelijk te maken en mensen uit nodigen mee na te denken over de werking 
ervan. In deze 1ste adviesraad komen o.a. aan bod; de werking van de 
dienstencentra, het klachtenbeleid, de tevredenheidsmeting en buurtanalyse. We 
willen ook graag input over ons maandelijks infokrantje en nadenken over de 
organisatie van een opendeur. Dus wie graag wil meedenken over de organisatie 
van de dienstencentra verwachten we op di 1/2 in LDC ’t Dorp en/of op do 3/2 in 
LDC Cogelshof, telkens om 14u.  

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



SAR-leden Naam 

aanwezig - verontschuldigd - 

ongekend
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 aanwezig

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 niet verwittigd

W.Z.C. Hof van Schoten Deno Kizzy niet verwittigd

W.Z.C. Vordenstein Janssens Rosita niet verwittigd

Badminton Ladies De Groote Thea niet verwittigd

Kalligrafie voor senioren Driessens Andrè verontschuldigd

PC-club Centrum Van Linden Daniël aanwezig

K.V.G. Katholieke Vereniging Gehandicapten Verdijck Willy niet verwittigd

Recrea +3 Nuyts Louis verontschuldigd

Schoten toegankelijk Van Hulle Martin niet verwittigd

Schoten computer lessen senioren Schippers Roger niet verwittigd

Seniorenvereniging Opstanding Van den Bogaert Monique aanwezig

t Stokpaardje Mafrans Els niet verwittigd

Vereniging voor personen met een handicap V.F.G. Verloy Marc aanwezig

Vlaamse actieve senioren De Meyer Agnes aanwezig

Wijkvereniging De Zwaan Janssens Ingrid aanwezig

Onafhankelijk Embrechts Guy niet verwittigd

Onafhankelijk Kennis Mieke niet verwittigd

Onafhankelijk Wu Bernadette niet verwittigd

Onafhankelijk Van Peteghem Jossy niet verwittigd

Onafhankelijk Pieters Liz niet verwittigd

Okra Bloemendaal-Elshout Loeckx Leona aanwezig

Okra Heilig Hart Deuzeld Meutermans Rudolf niet verwittigd

Okra Schoten Donk Vandebroeck Maria verontschuldigd

Okra Sint-Cordula Sysmans Agnes aanwezig

Okra Sint-Filippus Van Assche Herman verontschuldigd

Okra Gewest Schoten Vandenbussche Lieve aanwezig

CD&V De Kesel Lode aanwezig

Groen De Decker Emile aanwezig

N-VA Wynants Lieve verontschuldigd

Open Vld Elewaut Marina verontschuldigd

Vooruit Van Immerseel Rudi aanwezig

Vlaams Belang Schenck Yvonne verontschuldigd

Aanwezigheidslijst algemene vergadering 21/01/2022 - DIGITAAL (10u00-12u00)



Plaatsvervangers

Raad voor Personen met een Handicap PLV Lavrysen Rik nvt

W.Z.C. Hof van Schoten PLV

Badminton Ladies PLV Coyman Jeanine nvt

Kalligrafie voor senioren PLV Dierckx Rudi nvt

KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten PLV Lavrysen Rik nvt

PetanqueclubSchoten PLV Van den Rul Willem nvt

Recrea +3 PLV De Coster Willy nvt

Schoten toegankelijk Theelen Luk nvt

Seniorenvereniging Opstanding PLV Saeys Walter nvt

t Stokpaardje PLV Peeters Constant aanwezig

Vlaamse actieve senioren PLV Caals Elisabeth nvt

Okra Bloemendaal-Elshout PLV Cuyvers Marie-José nvt

Okra Heilig Hart Deuzeld PLV Verduyn Els nvt

Okra Schoten Donk

Okra Sint-Cordula PLV Michiels Leo nvt

Okra Sint-Filippus PLV Janssens Magda aanwezig

CD&V PLV

Groen PLV

N-VA PLV Peeters Katelijne aanwezig

Open VLD PLV

Vooruit PLV

Vlaams Belang PLV Bouciqué Piet nvt


