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Inleiding 

Met het oog op de komende lokale verkiezingen, oktober 2018, en de daarop 

volgende legislatuur wil de Seniorenadviesraad Ekeren middels dit memorandum 

de aandacht van de toekomstige beleidsverantwoordelijken in Antwerpen als 

geheel en Ekeren in het biezonder vestigen op de verschillende noden en vragen 

van de senioren, bewoners van Ekeren. 

Bedoeling is de beleidsverantwoordelijken van de komende legislatuur te stuwen 

naar een seniorenvriendelijk beleid. 

Dit memorandum is ook een aanbod tot samenwerking om de opstelling èn 

uitvoering van een volwaardig seniorenbeleidsplan mogelijk te maken.  

Het komende decentralisatieprogramma in Antwerpen en de integratie van 

Schoonbroek, Rozemaai en Edisonwijk bij Ekeren, maar zeker ook het feit dat 1 

op 3 inwoners van Ekeren de seniorenleeftijd heeft bereikt, maakt het absoluut 

noodzakelijk dat Ekeren als district, een breed en actief seniorenbeleid voert wat 

terdege rekening houdt met de gevoeligheden, leefomstandigheden en –

noodzakelijkheden van alle Ekerse senioren. 

Ons uitgangspunt is dat iedereen de gelegenheid moet krijgen om kwaliteitsvol 

ouder te worden. Dit houdt ondermeer in dat elk individu zo lang mogelijk de 

regie van zijn leven in eigen handen houdt en gebruik maakt van zijn 

mogelijkheden binnen de evoluerende levensomstandigheden. 

Als voornaamste opdrachten van het seniorenbeleid zien wij:  

- het versterken van de draagkracht, de zelfstandigheid, de maatschappelijke 

inzet en de inzetbaarheid van ouderen  

- het voorkomen van zorgafhankelijkheid 

- het waarborgen van een menswaardig bestaan voor iedereen in welke situatie 

ook,  middels een ouderenbeleid met een inclusief karakter, rekening houdend 

met de specifieke mogelijkheden en behoeften van de ouderen. 

Het betekent ook dat dit beleid wordt gecoördineerd en uitgebouwd tot een 

samenhangend geheel. 

De Senioren Adviesraad Ekeren verwacht dat er wordt rekening gehouden met 

de noden, behoeften en wensen zoals samengevat in de geformuleerde 

beleidswerven.  

Wij rekenen er in de toekomst op om met de beleidsmakers een pro-actieve 

samenwerking op gang te brengen en actief betrokken te worden bij 

beleidsbeslissingen over alle thema's die senioren aanbelangen en dit in de 

breedste zin des woords. 
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BELEIDSWERVEN 

Schepen voor seniorenbeleid 

Het seniorenbeleid mag zich niet beperken tot een ouderen”zorg”beleid. 

Het moet een integraal beleidsdomein zijn waarin ook de volgende thema’s een 

plaats krijgen: wonen, veiligheid, informatie, cultuur, mobiliteit, sociaal leven, 

duurzaam beleid, levenslang leren, sport, … 

Daarom zou het district Ekeren ook in de komende legislatuur expliciet over een 

schepen voor seniorenbeleid moeten beschikken. 

Het is zijn taak om elk gemeentelijk idee door de bril van de senioren te 

bekijken. 

In zijn rol als senioren focal-point dient hij de collega’s schepenen aan te spreken 

op hun aandacht voor ouderen in hun specifiek beleidsdomein en hen te laten 

participeren in een ruimer seniorenbeleid. 

Inspraakkanalen 

.1 Senioren Adviesraad 

Participatie schept betrokkenheid wat resulteert in een meer gedragen beleid. 

Daarom wenst de Senioren Adviesraad pro-actief te participeren aan het globaal 

beleidsplan zodat senioren, via deze weg, een meer actieve bijdrage kunnen 

leveren aan het beleid. 

Het beleid zal over de verschillende beleidsdomeinen en bij elke beslissing die de 

kwaliteit van het welzijn van senioren kan beïnvloeden advies vragen aan de 

Senioren Adviesraad. Deze kan echter ook op eigen initiatief advies/duiding 

geven over thema's die de senioren en/of de ganse gemeenschap aanbelangen.                                                                       

Door deze pro-actieve aanpak kan een constructieve wisselwerking ontstaan 

waardoor senioren niet alleen als cliënten of gebruikers worden benaderd, maar 

ook als partners voor het beleid. 

.2 Seniorenverenigingen 

Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. 

De toenemende individualisering en het ‘elk voor zich’ verslappen de 

familiebanden en bedreigen de sociale netwerken. Zo nemen eenzaamheid en 

verzuring toe.                                                                                              

Hier kunnen verenigingen tegengif bieden en de sociale cohesie versterken.  

Het lokale beleid dient daarom de verenigingen krachtdadig te ondersteunen 

zodat deze een afdoend antwoord kunnen geven op de uitdagingen van vandaag. 

Dit antwoord zal er in bestaan dat zij een gevarieerd aanbod van activiteiten 

kunnen presenteren. Dit gaat van laagdrempelig ‘gezellig samenzijn’ over 

informatieve tot vormende en culturele activiteiten.  

Hiervoor rekent men op het beleid door het ter beschikking stellen van nodige en 

aangepaste accommodatie, een aangepast subsidiereglement, drukwerk en 

logistieke ondersteuning. 

 



Seniorenraad.ekeren@stad.antwerpen.be 

01/01/2018                                                                               ACTIEF OUDER WORDEN @ 2180EKEREN                                                3 

Memorandum   2018 

ACTIEF OUDER WORDEN @ 2180 EKEREN 

 

 

 

Door de huidige economische situatie vormen senioren een risicogroep om in de 

financiële armoede terecht te komen. 

Het beleid moet er over waken dat de financiële drempel om bij een vereniging 

aan te sluiten geen ketting van sociale armoede inzet. 

Het financieel toegankelijk maken van evenementen, culturele centra, 

tentoonstellingen en andere vrijetijdsactiviteiten voor senioren met minder 

financiële middelen kan hierin een helpende hand zijn. 

Informatie en Communicatie 

.1 Informatie moet voor elkeen op maat worden aangeboden en moet voor 

iedereen bereikbaar en begrijpbaar zijn.  

Senioren zijn vragende partij om diensten en taken van de stad en het district 

beter te leren kennen. Hun weg vinden in het dienstenaanbod en de wegen 

daarnaar toe is niet altijd eenvoudig en kan leiden tot verwarring en apathie. 

.2 Om een open en inzichtelijke communicatie betreffende ouderenzorg te 

creëren zou er één laagdrempelig INFOpunt per wijk moeten komen waar 

senioren terecht kunnen, niet alleen voor specifieke problemen i.v.m. taken en 

bevoegdheden van het stads- en/of districtsbestuur maar ook wat betreft 

mogelijkheden bij de diverse zorgverleners in Ekeren. Het INFOpunt moet 

mogelijkheid bieden tot een “aan de tafel gesprek”.   Menselijk contact, is in deze 

uitermate belangrijk en blijft zeker nodig ook in deze snel digitaliserende wereld.    

De aangeduide seniorenconsulent zou de coördinatie van deze INFOpunten in zijn 

takenpakket moeten zien opgenomen worden.  

.3. Naast het A-Blad zou een district-specifieke seniorengids kunnen bijdragen 

tot een betere en ruimere informatieverstrekking betreffende o.a. het INFOpunt, 

het seniorenbiljet NMBS, de Lijn, het meldpunt ouderenmis(be)handeling, 

pensioen en inkomensgarantie, palliatieve zorg, euthanasie, overlijden, 

tegemoetkomingen, premies, inspraakkanalen, adressen en toelichting rond alle 

voorzieningen in de stad en het district. 

.4. Er moet meer ruchtbaarheid gegeven worden aan:  

- ondersteuningsmogelijkheden van de Vlaamse zorgverzekering  

- toekenning premies tot aanpassing woning  

- thuishulp  

Mobiliteit 

.1 Mobiliteit dient voor alle inwoners verzekerd te zijn, ook bij beperking van de 

persoonlijke mobiliteit. De MOBIB kaart en het openbaar vervoer zijn daartoe 

uitstekende middelen maar verbeteringen dringen zich op.                                                                                                    

- Betere uurregelingen en op elkaar aangepaste diensten van De Lijn en de trein.  

- Voldoende en bereikbare haltes van het openbaar vervoer. 
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- Toegangsvriendelijkheid van openbaar vervoer zou moeten geoptimaliseerd 

worden.   Zeker  voor rolstoelgebruikers en voor mensen die minder goed te 

been of wat trager worden. Sommige dienstencentra, zoals bvb DC Blankenberg 

Ekeren, zijn niet bereikbaar met het openbaar vervoer waardoor men vaak 

aangewezen is op duurdere alternatieven. 

- Senioren voor wie het openbaar vervoer geen oplossing biedt zouden zich voor 

een gelimiteerd bedrag gepersonaliseerde taxibonnen of taxicheques moeten 

kunnen aanschaffen.  

 

.2 Een lokaal project “Klein vervoer” dat betrekking heeft op kleine alledaagse 

vervoerproblemen zoals het afhalen van boodschappen, het vervoer van afval 

naar het containerpark ( voor senioren die geen eigen vervoer hebben of moeilijk 

te been zijn ) zou kunnen opgezet worden. Ekeren, als district, zou hierin het 

initiatief kunnen nemen om samen met de stad, en in samenwerking met 

verschillende lokale partners hieraan gestalte te geven.  

.3 De verschillende wijken worden wel opgefleurd met veel bloemen, maar er 

zouden ook voldoende rustplaatsen moeten ingericht worden met niet te lage 

zitbanken op de pleinen, in de centrumstraten, langs groene wegen, in parken, 

enz. waardoor het voor méér senioren haalbaar is om een wandeling te maken in 

de buitenlucht. Rustbanken versterken tevens de contactmogelijkheden met 

buurtbewoners. 

.4 Bij de goedkeurings-aanvraag voor een winkel of een openbare dienst dient de 

bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebouw bestudeerd te worden, 

rekening houdende met personen met een handicap, mensen die moeilijk te 

been zijn, ouderen met een caddie, grootouders met kinderen, … 

.5 Meer en veiliger fiets- en voetpaden. Deze zijn vaak onveilig; enerzijds door 

hun gebrekkige inrichting en kwaliteit, anderzijds door onvoldoende naleving van 

de voorschriften door de gebruikers.   Inzake dit laatste pleiten we voor betere 

verkeersvoorlichting, ondermeer in de scholen, jeugdhuizen, 

seniorenverenigingen, …. 

Gezondheid / Zorg  

.1 Beleid  

Het realiseren van een integraal woon- en zorgbeleid is prioritair omdat het 

verlies van zelfredzaamheid en het zorgbehoevend worden, de kwaliteit van 

leven en wonen van de senioren zo weinig mogelijk mogen hinderen of in het 

gedrang brengen.  Het accent dient te liggen op een kwaliteitsvolle en betaalbare 

zorg op het ogenblik van en naargelang de behoefte. 

Bijkomende Initiatieven zijn noodzakelijk om de oppas van ouderen, zowel 

langdurig als in kortopvang (= minder dan 14 dagen) alsook thuishulp uit te 

breiden, dit om een optimale zorg blijvend te kunnen garanderen. 
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Nauw overleg tussen lokale en bovenlokale besturen zijn hiervoor meer dan 

noodzakelijk. Zolang het haalbaar is voor de zorgbehoevende, zijn omgeving en 

voor de zorgverleners, is het aangewezen dat de zorg aan huis kan gegeven 

worden.  

.2 Mantelzorg en Vrijwilligers.  

Niet enkel de ondersteuning van de oudere zelf maar ook van de mantelzorgers 

en de meewerkende vrijwilligers moeten ankerpunten zijn in het beleid.  Vandaar 

de noodzaak aan degelijke informatie omtrent de mogelijkheden aan dienst- en 

zorgverlening; nood aan een aanspreekpunt voor mantelzorgers e.d.  

Dank zij de mantelzorgers moeten mensen minder snel naar een rusthuis wat 

een besparing is op de kostprijs van de ouderenzorg voor de gemeenschap.                                               

82 % van alle Vlaamse gemeenten hebben een mantelzorgpremie.                                     

Wil Ekeren hierbij aansluiting vinden is dringend initiatief noodzakelijk. 

.3 Residentiële zorg  

Het behoort mede tot de verantwoordelijkheid van de lokale overheid , stad en 

district, dat alle inwoners van Ekeren ook effectief de residentiële zorg krijgen die 

ze behoeven.   Zij moeten daarom het initiatief nemen om een meer geordend 

en ordenend systeem tot stand te brengen in de toewijzing en wijze van zorg.  

Dat houdt o.a. in: 

- in kaart brengen van reële zorgnoden van de inwoners, 

- onderzoek naar de zorg-context (financieel, sociaal, familiaal, ...), 

- vragen stellen en advies geven aan de zorgbehoevende, 

- inventariseren van beschikbare mogelijkheden (waar – hoe – wat – wie - …), 

- monitoren van bestaande wachtlijsten, 

- afspraken en procedures voor opname in WZC’s of alternatieve zorgverlening. 

Absoluut noodzakelijk is een overlegstructuur waarin alle betrokken actoren 

participeren: Stad, district, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgcentra, 

Seniorenadviesraad,….  

De districts-seniorenconsulent kan hierin een coördinerende en faciliterende 

functie vervullen.  

 

.4 Communicatie                                                                                                                       

Zorgverlening voor ouderen dient niet alleen aanwezig zijn in de stad, het 

district, de Zorgcentra en allerlei andere organisatie’s, maar dient ook ruim 

kenbaar gemaakt worden. Elementen zoals klantvriendelijkheid, het geven van 

voldoende en correcte informatie op het moment dat iemand ze nodig heeft, en 

de samenwerking tussen de verschillende overheden en diensten spelen daarin 

een fundamentele rol. Wij zien dit als een primaire taak voor het district om 

hierin een optimaliserende en coördinerende rol te vervullen. 
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Wonen   

Menswaardig wonen is een grondrecht voor iedereen (art. 23 van de Belgische 

Grondwet). Dit grondwettelijk recht werd geconcretiseerd door art. 3 in de 

Vlaamse Wooncode. “Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet 

de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een 

behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid 

worden bevorderd.”                                                                                          

In de realisatie van dit woonrecht vervullen steden en gemeenten een 

belangrijke rol. Prioritair is dat alle woonvormen betaalbaar blijven.  

.1 Eigen thuis. 

Iedere senior heeft recht op een betaalbare, aangepaste, veilige en gezonde 

woning met een basis aan comfort. In de eigen vertrouwde omgeving wonen is 

voor de meeste senioren een prioriteit. Daarom is het belangrijk te voorzien in :  

- Premies om bestaande woningen aan de behoeften van ouderen aan te passen. 

- Woning-Verbeteringspremies van het Vlaams Gewest ook voor zestigplussers 

dienen ruimere bekendheid te krijgen.  

- Een betaalbare en snelle klusjesdienst voor minderbegoeden, kan er voor 

zorgen dat de woning bewoonbaar blijft en niet vervalt door vele kleine werkjes 

te laten staan omdat de senior ze zelf niet meer kan uitvoeren en/of betalen. 

.2 Betaalbare huurwoningen.  

.3 Meer betaalbare service-flats verspreid over het ganse district.  

.4 Veranderde levensomstandigheden zijn al te vaak de oorzaak dat mensen hun 

prioriteiten van ‘wonen’ naar ‘zorg’ moeten verschuiven. De eigen woning is niet 

meer geschikt en men is genoodzaakt dure aanpassingen te doen of te 

verhuizen, al dan niet naar een instelling.                                                    

.5 Alternatieve woonvormen moeten veel meer kansen krijgen waardoor een 

betere integratie van wonen en zorg mogelijk is.  Kangoeroewoningen, 

aanleunwoningen, woonzorgzones, enz. kunnen hierin bijkomende oplossingen 

bieden. Hiervoor dient men met een ruimere blik naar de huidige regelgeving 

betreffende bouwen, verbouwen, wonen te kijken en deze in die zin te 

optimaliseren. 

Leven en Welzijn  

.1 Om sociale isolatie en eenzaamheid tegen te gaan, om het “op elkaar kunnen 

rekenen” en het vertrouwen in anderen te stimuleren, kunnen buurtnetwerken 

uitgebouwd en/of ondersteund worden. De stad, het district en de diverse 

Zorgcentra ondersteunen allerlei initiatieven die gericht zijn op het doorbreken 

van eenzaamheid en op het activeren van ouderen. Creëer gezelligheid en 

verdraagzaamheid door het stimuleren van het bestaande verenigingsleven en zo 

de verzuring en vereenzaming tegen te gaan.  
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Er dienen acties ondernomen te worden om het verenigingsleven voor senioren 

te promoten en het contact tussen senioren en jongeren te bevorderen.    

Slechts een beperkt aantal van de Ekerse 55+  is lid van één van de Ekerse 

seniorenverenigingen. Ook de niet-georganiseerde senioren moeten bereikt 

worden. Het district in samenwerking met de Seniorenadviesraad en de 

verschillende seniorenorganisatie’s moet activiteiten blijven organiseren voor 

senioren zoals seniorennamiddagen, modeshow, seniorenhappening, bowling, 

petanque, seniorensportdag, Kerstfeest voor alleenstaanden, enz. 

.2 Praktisch alle seniorenverenigingen hebben te kampen met financiële 

problemen. 

Dikwijls kunnen ze een bepaalde activiteit niet organiseren omwille van 

oplopende onkosten.  

Om in de toekomst leefbaar te zijn en te blijven dienen seniorenorganisatie’s 

daadwerkelijk ondersteund te worden. Om deze ondersteuning zo efficiënt 

mogelijk te benutten dienen zij ongeacht hun strekking, waar mogelijk, de 

handen in elkaar te slaan om gezamenlijk zgn. “open activiteiten” te organiseren 

om alzo méér belangstelling te creëren en meer senioren actief te laten 

deelnemen aan de diverse activiteiten. 

.3 Aandacht voor kwetsbare groepen: armen, oudere alleenstaanden, minder-

validen, … Coördinatie van acties naar deze groepen toe is noodzakelijk. Een 

systeem van Wijkwachters ( al dan niet vrijwilligers) zou kunnen opgezet worden 

om contact en minimaal toezicht met deze groepen te garanderen. 

.4 Gemeenschapsdiensten die betalend zijn (bvb. vuilniszakken) moeten 

berekend worden op basis van fiscale draagkracht en niet forfaitair. 

Veiligheid 

.1 Materiële veiligheid. 

- Elke persoon ook deze met een verminderde mobiliteit moet in staat zijn zich 

vrij te bewegen in het openbaar domein.  Straten, pleinen en voetpaden mogen 

geen oorzaak zijn van ongevallen te wijten aan een gebrekkige accommodatie 

ervan.  De vernieuwing van de voetpaden en van de wegverlichting is lopende 

maar zou meer planmatig en versneld moeten worden verdergezet. Schuine 

stoepranden dienen overal te worden aangelegd zodat rolstoelgebruikers, 

mensen met een buggy of rollator vlot kunnen oversteken.                         - 

Fluorescerende straatnaamborden kunnen ervoor zorgen dat men ook ’s avonds 

zijn weg gemakkelijk vindt.                                                                                                                       

- Meer veiliger fiets- en voetpaden. Deze zijn vaak onveilig; enerzijds door hun 

gebrekkige kwaliteit, anderzijds door onvoldoende naleving van de voorschriften 

door de gebruikers. Veilige oversteekplaatsen voor fietsers is in deze prioritair. 

Hierbij kan gedacht worden aan de zgn. selectief intelligente verkeerslichten. 

Deze verkeerslichten springen automatisch op rood voor het snelverkeer zodra er 

overstekende voetgangers/fietsers naderen. 
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- Gerichte en regelmatige snelheidscontroles in woonzones (vooral in de zone 30) 

zouden in een algemeen verkeersbeleid zeker een positieve bijdrage leveren. 

.2 Fysieke veiligheid.  

De Seniorenadviesraad Ekeren is vragende partij om constructief mee te werken 

aan en advies te geven over veilige buurten, het verbeteren van de openbare 

verlichting, snelheidsbeperkingen, enz.                                                                                                        

- Meer veiligheid op straat betekent niet alleen méér politie op straat maar ook 

betere verlichting, goed onderhouden voetpaden en netjes onderhouden 

groenvoorzieningen.                                                                                   

Een propere wijk en/of straat geeft een gevoel van welbehagen.                                                                                             

Zichtbaar aanwezige veiligheidsvoorzieningen zorgen voor een veilig gevoel.                                                                                                                                                                                     

- Aanspreekbare wijkagenten welke te voet of met de fiets zichtbaar in het 

straatbeeld aanwezig zijn verhogen dit veiligheidsgevoel. Een ruimere en betere 

bekendmaking van de wijkagenten, met bvb bezoeken van de wijkagent aan 

activiteiten van seniorenverenigingen en dienstencentra, kan hier zeker toe 

bijdragen.    De senioren moeten hun wijkagent kennen als hun huisdokter. 

 .3 Verkeersveiligheid                                                                                                                  

- Bij (her)aanleg van straten en pleinen dient men erover te waken dat optimale 

bescherming van de zwakke weggebruiker verzekerd wordt.                                                           

Scheiding van snel- en traagverkeer is hiervoor aangewezen. 

- Opfrissingscursussen over de wegcode voor senioren dienen ingericht te 

worden.   Om integratie en onderling begrip te optimaliseren zou dit samen met 

andere doelgroepen, bvb schoolgaande jeugd, kunnen georganiseerd worden. 

Levenslang leren  

.1 Dit moet de leidraad zijn en blijven voor de senioren. 

Om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij is een minimum aan  ICT 

kennis vereist ( ICT staat voor Informatica, Communicatie en Technologie ).                                  

Het kan bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de ouderen en 

hierdoor de kost van de vergrijzing verlagen. 

Moderne technologieën zoals bvb. Computer, GSM, Tablet,… zijn heel belangrijk 

geworden om mee te kunnen. Net zoals in het verleden dient de Stad en het 

district actief het gebruik van deze middelen en het educatieve leer-aanbod 

hierrond blijvend te stimuleren.  

Middels het organiseren van initiatiecursussen en opvolgingscursussen worden 

ouderen aangezet tot daadwerkelijk gebruik van het digitale spoor thuis en 

buitenshuis.   Stad en district dienen hierin een voortrekkersrol te spelen. 

.2 Seniorenverenigingen, service-flats, WZC’s, dagverblijven… zouden een groter 

aantal PC’s en internet beschikbaar moeten hebben voor ouderen die niet (meer) 

de mogelijkheid hebben deze apparatuur zelf te verwerven.                                                         
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Laagdrempelige toegang tot deze middelen versterkt het sociale contact van, 

voor en met senioren en voor de seniorenorganisatie’s zou dit een nieuwe 

wervende, toekomstgerichte opdracht kunnen zijn. 

.3 Vorming is fundamenteel  

De vorming moet een gezonde mix zijn van maatschappelijke en ontspannende 

thema's  (bvb. alzheimer, diabetes, bewegingsleer, boek- of filmbespreking, 

historisch erfgoed, …) Seniorenorganisaties dienen ondersteund maar ook 

gestimuleerd te worden om vormingsactiviteiten uit te wisselen en open te 

stellen naar andere organisatie’s toe. 

Cultuur  

Cultuur van en voor ouderen is een basisrecht dat mits aanpassingen goed 

realiseerbaar is. Culturele participatie speelt een belangrijke rol in het actief en 

zinvol ouder worden.           Het is voor senioren een bron van expressie en 

zingeving, en heeft een positieve impact op de fysische gezondheid, het 

psychisch welzijn en de sociale cohesie. Daarom dienen senioren betrokken te 

worden bij het plannen, ontwikkelen en organiseren van culturele activiteiten en 

feestelijkheden. Vanuit het Cultuurcentrum en/of de Cultuurraad moet het 

plaatselijk cultuuraanbod ruimer bekend gemaakt worden, zeker in de wijken. 

Een nauwe samenwerking tussen de Seniorenadviesraad en het Cultuurcentrum 

alsook de Cultuurraad kan hierin een positieve bijdrage brengen. Ook de 

Openbare Bibliotheek, zijn aanbod en activiteiten, dient nog méér bekendheid te 

krijgen dan nu al het geval is. 

Sportief bewegen 

Sport en bewegen voor senioren dient hoog op de agenda te staan binnen het 

district-gebonden senioren- en sportbeleid. Het behouden en extra ondersteunen 

van initiatieven van duurzame en kwaliteitsvolle bewegingsactiviteiten voor 

senioren zoals turnen, line dance, petanque, sportdagen 55+, enz. is daarom 

prioritair.  

De in Ekeren jaarlijks georganiseerde seniorensportdag geeft alle 50-plussers de 

gelegenheid om in een ontspannen sfeer kennis te maken met tal van sporten. 

Een nauwere samenwerking tussen de dienst Sport en de Seniorenadviesraad 

zou de promotie van en deelname aan georganiseerde senioren-sportactiviteiten 

optimaliseren. 

Investeren in Diversiteit 

Door de toevoeging van de nieuwe wijken vergroot ook de diversiteit in Ekeren. 

Er dienen op dit vlak passende initiatieven ontwikkeld te worden welke de 

gezamenlijke ontmoeting en participatie van autochtone en allochtone senioren 

bevorderen. 

Studies leren ons dat allochtone senioren worstelen met de verscheurdheid 

tussen « hier en nu » en « toen en ginds ». 
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- Het district kan hierop inspelen door te zorgen voor hulpverleners die voeling 

hebben met de specifieke situatie en achtergrond van de allochtone senior.                                                 

Er dient geïnvesteerd te worden in buurt- en wijkontmoetingen. 

- Wijkcoördinatoren / buurtwerkers moeten initiatieven stimuleren die het 

samenleven tussen autochtonen en allochtonen vergemakkelijken.                                                                          

- Allochtonen moeten vertegenwoordigd worden in alle adviesraden.                                               

- We stellen ook voor om jaarlijks een dag te organiseren onder het thema 

“samenleven en diversiteit”.                                                                                                                                    

- In dienstencentra en WZC’s dient iemand aangeduid te worden die vertrouwd is 

met de typische problemen van andere bevolkingsgroepen en waar nodig kan 

bemiddelen.                                                                                                     

- Er dient ruime ondersteuning geboden te worden aan organisaties welke 

diversiteitsprojecten opzetten.                                                                                                           

Solidair samenleven in diversiteit is een belangrijke maatschappelijke opdracht 

van de 21° eeuw maar is ook een verhaal van rechten en plichten. 

 

Duurzaam leven 

Vanuit de Senioren Adviesraad Ekeren wensen we ook pro-actief mee te werken 

aan de verwezenlijking van een gezond leefmilieu en een duurzame samenleving.                     

Daarom stellen we voor om duurzaam omgaan met energie en water actief te 

promoten en na te gaan hoe individuele senioren op een éénvoudige en slimme 

manier energie kunnen besparen.          In samenwerking met de verschillende 

seniorenorganisatie’s en met de verschillende Energie-en Milieuagentschappen 

zouden per wijk info-sessies kunnen gehouden worden om hiervoor draagvlak te 

creëren. 

 

Ekeren, 01 / 01 /02018 
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Voor de Senioren Adviesraad Ekeren 

 

Jan Budts   NEOS Ekeren  Voorzitter Senioren Adviesraad 

Simonne  Dever  OKRA  Centrum 

Constant  Kanora  OKRA  Mariaburg 

Jos Bastiaensen  OKRA  Bunt 

Tony Delabie   OKRA  Donk 

Ria Meys   SAMANA Centrum 

Lilliane Calluy   SAMANA  Mariaburg 

Vincent Costa   SAMANA  Donk 

Alfons Huybrechts  SAMANA Schoonbroek 

Maria Bernaerts  SAMANA  Bunt 

Henri  Echelpoels  GEZINSBOND 

Georges Willems  ABC-Wijkcentrum 
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Roland Reygaert  NVMBB 

Maurice Van Tongerloo Onafhankelijke 

Guido Simons   Onafhankelijke 

Godelieva Beyens  Onafhankelijke 

Rudy Martens   Onafhankelijke 

Willy Boits   Onafhankelijke 

Willem Van Beek  Onafhankelijke 


