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Aanwezigen 

 

 

       

1. Goedkeuring vorig verslag 

Wegens de vele verontschuldigingen wordt dit op de volgende vergadering overlopen. 

2. Conferentie 

De huidige voorzitter nam eind 2021 ontslag maar stelde zich in december 2021 terug 

kandidaat. Op 20 december keurde de gemeenteraad de opheffing van het stedelijk werkkader 

voor inspraak, advies en medebeheer van de adviesorganen voor cultuur, sport, jeugd en 

senioren goed. De stedelijke seniorenraad is dus opgeheven. In het besluit wordt verwezen dat 

seniorenbeleid een districtsbevoegheid is. Het volledige besluit staat hier. 

 

De WAS vraagt of hun werkkader dan nog actief is. De stedelijke administratie kijkt dit na. 

  

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 januari 2022 – 09.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
14 maart 2022 – 09.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Patrick Van den Branden  

Jan Janssens  Hugo Verwerft  

Dimitri Commers    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Nathalie Hermans  

Nasca De Backer  Micheline Willems  

Freddy Teughels  Jean Knops  

Linda Verlinden  Daniël Van Waenroy  

Mieke Lismont  Marc Barzeele  

https://ebesluit.antwerpen.be/zittingen/20.0924.4685.9199/agendapunten/21.0921.0088.9292
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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3. Varia 

 
• De vergadering in februari vervalt. De eerstvolgende (fysieke) vergadering is op maandag 

14  maart om 9.30 uur in de raadzaal van het districtshuis. Agendapunten mogen steeds 

naar Dimitri doorgestuurd worden. 

 

  

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  
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