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1. Goedkeuring vorig verslag 

Er werd geen verslag opgemaakt van de vorige vergadering. 

2. Voorstelling wijkwerking politie 

Het politiekantoor Wilrijk is enkel nog toegankelijk op afspraak. De wijkagent gaf een 

uitgebreide werking van het korps 

3. Welzijn 

Een loket voor niet-digitale senioren zou zeer welkom zijn. (CAW: centrum alg. welzijn zou 

hier een oplossing kunnen zijn.) 

 

4. Varia 

• Activiteiten/workshops senioren: Het infoblad van de Wilrijkse dienstencentra bestaat 

nog steeds. 

 

• Denktank Taxicheques: wordt behandeld in eerstvolgend RPO (Regionaal Platform 

Ouderenbeleidsparticipatie). 

 

• Centrumraad Valaar: toegang tot bussen is problematisch voor senioren; mensen komen 

ten val bij (te snel) sluiten van de deuren. 

 

 

Volgende vergadering: maandag 12 september om 9.30u in het districtshuis.  

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 juni 2022 – 09.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
12 september 2022 – 09.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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Praktische info 

 
 

• Werken in Wilrijk? Kijk op www.wilrijk.be en klik door naar het tabblad “nieuws” of 

“openbare werken”. U vindt er ongetwijfeld de informatie die u zoekt. U kan ook via sms op 

de hoogte blijven van werken in Wilrijk.  

o U stuurt 2610 werken naar het nummer 8585 (met spatie tussen 2610 en werken). 

o U ontvangt dan een berichtje met de vraag om OK te sturen naar 8585. 

o Als u dat doet, krijgt u nog één sms met de bevestiging dat u ingeschreven bent. 

Vanaf dan kan u onze berichten ontvangen. 

o Als u niet meer geïnteresseerd bent in deze dienst kan u 2610 stop werken (met 

spaties tussen 2610 en stop en werken). 

 

o Alle berichten die u stuurt of ontvangt, zijn voor u gratis. 

 

• Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@antwerpen.be met vermelding van naam, mailadres, geboortedatum en 

woonplaats. Spoor iedereen aan om zich op deze gratis nieuwsflash te abonneren. 

 

• Meldingskaart: Hebt u een specifieke vraag, vul dan een meldingskaart in op 

www.antwerpen.be  

 

 
ALGEMENE INFO 

 

 

Materiële problemen – 

infrastructuur – straatbeeld 

 

Schade aan het wegdek 

 

Straatverlichting 

 

 

 

Gelieve zo snel mogelijk een 

meldingskaart aan te maken.  

Die meldingskaarten vindt u op het 

district of op de website van de stad: 

www.antwerpen.be – E-loket.   

U kan uw melding ook telefonisch kwijt 

via de stedelijke infolijn op 03 22 11 

333. 

 

Sluikstort – zwerfvuil – 

lachgaspatronen 

 

 

Gelieve te bellen naar de sluikstortlijn op 

0800 935 11 (gratis) of mailen naar 

sluikstort@stad.antwerpen.be 

 

 

Vandalisme – kleine criminaliteit – 

overlast. 

 

Voor dringende zaken belt u 101.  

Voor minder dringende zaken, bel de 

blauwe lijn 0800 123 12  

of mail naar 

blauwelijn@politie.antwerpen.be.   

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
http://www.antwerpen.be/
mailto:sluikstort@stad.antwerpen.be
mailto:blauwelijn@politie.antwerpen.be
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Indien u echt zeker bent dat er geen 

dringende tussenkomst vereist is, kan u 

elke weekdag tijdens de kantooruren 

(0800–1600) bellen naar het ‘WIK’ 

(wijksecretariaat van de afdeling zuid) 

op het nr 03 338 18 38 of mailen naar 

zuid.wijkwerking@politie.antwerpen.be.  

 

Verkeersoverlast en gevaarlijke 

situaties aan scholen. 

 

     Gelieve dit te melden via 

Onderwijsenverkeer@stad.antwerpen.be 

Achtergelaten drugsspuiten. 

 

Telefonisch op 0473/99.93.69 tijdens 

kantooruren (10.00u – 16.30u) of via 

mail spuitenpatrouille@free-clinic.be 

 

Algemene vragen 

 

Tijdens de kantooruren (9.00u–17.00u 

en zaterdag tussen 9.00u–13.00u) de 

infolijn 03 22 11 333 van de stad 

Antwerpen. 

  

Nuttige telefoonnummers en 

emailadressen 

 

Politie noodoproep   

  101  

Brandweer en ziekenwagen  

 100 – 112 

Antigifcentrum     

 070 245 245  

De Blauwe Lijn    

  0800 123 12 

De sluikstortcel    

  0800 93 511 

Informatienummer stad Antwerpen  

03 22 11 333 

Wachtdienst dokters    

 03 239 58 54  

Wachtdienst apothekers   

 0903 99 000 (betalend nr) 

Card stop www.cardstop.be  078 170 

170    

Doc stop  www.docstop.be    

 00800 2123 2123 

 

Brandwonden  

 https://www.brandwonden.be 

  02  649 65 89   

mailto:zuid.wijkwerking@politie.antwerpen.be
mailto:Onderwijsenverkeer@stad.antwerpen.be
mailto:spuitenpatrouille@free-clinic.be
http://www.cardstop.be/
http://www.docstop.be/
https://www.brandwonden.be/
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ZNA Algemeen Ziekenhuis 

STUYVENBERG  03 217 75 95  

 

Apothekers informatie: apotheek van 

wacht: https://www.apotheek.be/ 

Dokters en wachtposten van wacht: 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5540

a522cca8a782408b45d1/wachtposten-

en-diensten-huisdokters 

Vertrouwenscentra Kindermishandeling    

03 230 41 90 

Kinder -en jongerentelefoon Awel  

 102 

Corona infolijn     

  0800 14689 

 

 

Politie Antwerpen: iets aangeven/melden                                     

Hier kan je een afspraak maken voor 

een aangifte in uw kantoor, iets 

aanvragen of melden! 

https://www.politieantwerpen.be/blauwe

-loket - 

https://www.politieantwerpen.be/ 

• vb  Bromfietsdiefstal - 

Burenruzie - Computercriminaliteit - 

Diefstal uit voertuig - Diefstal 

voorwerpen - Fietsdiefstal - Graffiti -  

Oplichting (al dan niet via het internet) - 

Schade aan wegdek, straatmeubilair of 

signalisatie - Steeds terugkerende 

overlast - Vandalisme - Verlies van 

voorwerpen of documenten (inclusief 

identiteitskaart, boorddocumenten …) - 

Ander probleem  

phishing aangeven:                                                                       

- met nadeel: in kantoor aangifte doen 

(afspraak via de Blauwe Lijn) 

openingsuren en locaties:  

https://www.politieantwerpen.be/kantor

https://www.apotheek.be/
https://www.antwerpen.be/nl/info/5540a522cca8a782408b45d1/wachtposten-en-diensten-huisdokters
https://www.antwerpen.be/nl/info/5540a522cca8a782408b45d1/wachtposten-en-diensten-huisdokters
https://www.antwerpen.be/nl/info/5540a522cca8a782408b45d1/wachtposten-en-diensten-huisdokters
https://www.politieantwerpen.be/blauwe-loket
https://www.politieantwerpen.be/blauwe-loket
https://www.politieantwerpen.be/formulier/bromfietsdiefstal
https://www.politieantwerpen.be/formulier/burenruzie
https://www.politieantwerpen.be/formulier/computercriminaliteit
https://www.politieantwerpen.be/formulier/diefstal-uit-voertuig
https://www.politieantwerpen.be/formulier/diefstalvoorwerpen
https://www.politieantwerpen.be/formulier/diefstalvoorwerpen
https://www.politieantwerpen.be/formulier/fietsdiefstal
https://www.politieantwerpen.be/formulier/graffiti
https://www.politieantwerpen.be/oplichting-al-dan-niet-het-internet
https://www.politieantwerpen.be/formulier/schade
https://www.politieantwerpen.be/formulier/schade
https://www.politieantwerpen.be/steeds-terugkerende-overlast
https://www.politieantwerpen.be/steeds-terugkerende-overlast
https://www.politieantwerpen.be/formulier/vandalisme
https://www.politieantwerpen.be/verlies-van-voorwerpen-documenten-inclusief-identiteitskaart-boorddocumenten-%E2%80%A6
https://www.politieantwerpen.be/verlies-van-voorwerpen-documenten-inclusief-identiteitskaart-boorddocumenten-%E2%80%A6
https://www.politieantwerpen.be/verlies-van-voorwerpen-documenten-inclusief-identiteitskaart-boorddocumenten-%E2%80%A6
https://www.politieantwerpen.be/ander-probleem
https://www.politieantwerpen.be/kantoren
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en 

- zonder nadeel: online aangifte mogelijk 

via website PZ Antwerpen 

Sluikstort melden: 

https://www.antwerpen.be/info/5c064a2

5a67793a7881aa7ac/cleanteam 

Sluikstort op het openbaar domein kan u 

op 2 manieren melden:    - elektronisch, 

via het e-formulier (bovenvermelde link) 

- gratis nummer sluikstortlijn: 0800 935 

11 (elke werkdag van 9.00 tot 17.00 

uur) 

Defecte straatverlichting melden: 

• Voor het district Hoboken en 

Antwerpen-Kiel: Infrax, tel. 0800 60 777 

(gratis nummer) of via het online 

meldingsformulier. 

• Andere districten: tel. 0800 63 535 

(gratis nummer) of via de 

website www.straatlampen.be. 

• Voor straatverlichting op provinciale 

en gewestwegen (de lantaarnpalen 

dragen de vermelding A, gevolgd door 4 

cijfers):  het Vlaams Verkeerscentrum , 

tel. 03 443 63 31. 

De Druglijn: 

 

Bij de Druglijn kan je terecht met al je 

vragen over drank, drugs, pillen, gamen 

en gokken. Voor informatie, een eerste 

advies of voor adressen voor hulp en 

preventie. Anoniem, objectief en zonder 

te oordelen of veroordelen. 

078 15 10 20       

 www.druglijn.be 

Drugs dealers: iets melden over 

verdacht druggebruik, dealers, woningen 

https://www.politieantwerpen.be/kantoren
https://www.antwerpen.be/info/5c064a25a67793a7881aa7ac/cleanteam
https://www.antwerpen.be/info/5c064a25a67793a7881aa7ac/cleanteam
https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/sluikstort/?anonymous=true
http://www.infrax.be/nl/over-infrax/contacteer-ons/Defecte-straatverlichting
http://www.infrax.be/nl/over-infrax/contacteer-ons/Defecte-straatverlichting
http://www.straatlampen.be/
callto:078%2015%2010%2020
http://www.druglijn.be/
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met vermoeden dealen drugs, … :   

cd@politie.antwerpen.be 

Anoniem meldpunt drugsplantages: 

www.drugsplantageontdekt.be 

Vlaamse wegentelefoon: 

 

• Als je een acuut gevaarlijk probleem 

(zoals een obstakel op de autosnelweg) 

opmerkt, kan je tijdens de kantooruren 

bellen naar de Vlaamse wegentelefoon. 

Buiten de kantooruren bel je het best 

naar de politie. Je kunt ook via 

de website gebreken aan de 

weginfrastructuur melden. 

• 0800 122 66       

www.meldpuntwegen.be 

     

mailto:cd@politie.antwerpen.be
http://www.drugsplantageontdekt.be/
http://www.meldpuntwegen.be/
callto:0800%20122%2066
http://www.meldpuntwegen.be/

