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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag 
Goedgekeurd? 

2. Conferentie 

Op de conferentie is de bouw van de mogelijke Parking-torens aan de rand van de stad ter 

sprake gekomen. Op 27/02 volgt er een nieuwe vergadering met alle betrokken partijen 

waarbij het prijskaartje van de bouw een belangrijk punt is. Klik hier voor het advies. 

 

3. Zitdag politie 
Marc zal volgende vergadering de lijst met vragen die we een tijd geleden aan de politie 

stelden terug meebrengen. De 3 vragen die we daaruit hadden geselecteerd als belangrijkste 

moeten misschien terug herzien worden of zelfs geruild worden zodat Micheline deze 

opnieuw kan voorleggen aan de politie. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 februari 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
9 maart 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Micheline Willems    

Verontschuldigd 

Jerry Crombez  Dimitri Commers  

Nasca De Backer  Franja Marstboom  

Tara Jacobus  Mieke Lismont  

Daniël Van Waenroy  Patrick Van den Branden  

Liliane Haesendonckx  Hugo Verwerft  

Machteld Fonteyn    

https://drive.google.com/file/d/1IheG3PJGkQbYwykLo_Vjx0_xWZWxI9ju/view?usp=sharing
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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4. Adviezen 

 
4.1. Bushokje Krijgslaan: Het districtscollege beslist om een dubbele pijl op het fietspad te 

voorzien. Het kabinet Kennis bekijkt op het bushokje eventueel verplaatst kan worden. 

 

 

4.2. Varkensruggen Kleine Steenweg – blokken Bist: Marc heeft een advies geformuleerd: 

samen volgende vergadering bespreken (We wensen wit geschilderde ruggen en groene 

heggen van 1m hoog) 

 

 

5. Kruispunt Neerlandweg/Krijgslaan 
Het aanbrengen van mogelijk kleine verkeersborden aan het kruispunt 

Neerlandweg/Krijgslaan wordt op volgende vergadering door Danny nog eens herhaald.  

 

6. Ombudsvrouw 
Op maandag 9 maart om 9.30 uur komt de ombudsvrouw naar het WAS. Ze zal haar werking 

voorstellen. 

 

7. Uitwisseling met Mechelen 
Op woensdag 20 mei komt de seniorenraad van Mechelen op bezoek. In de voormiddag 

houden we onze reguliere vergadering, in de namiddag een activiteit. Suggesties zijn Ikea, 

Aspen en Middelheim. Dimitri informeert wat mogelijk is. 

 

Het tegenbezoek naar Mechelen is op 26 november. 

 

Vergadering in mei is dus verplaatst van 11/05 naar 20/5 

 
 

8. Varia 

 
a. Infosessie brandweer: Op 8 juni is er een infosessie van de brandweer over 

brandveiligheid. 

Brandweer Zone Antwerpen staat dag en nacht klaar voor de burger. Maar wat kan u bij u 

thuis doen om brand te voorkomen? Hebt u rookmelders, een vluchtplan? Wat te doen als 

er toch brand uitbreekt? Wees onze held, wij vertellen u graag hoe u zichzelf en anderen 

kan redden.    

 

Deze infosessie is voor alle Wilrijkse 55-plussers en zal in het auditorium van het 

districtshuis plaatsvinden.  

 

 

b. iPad/iPhone lessen: er is (voorlopig) niemand die vrijwillige lesgever wil worden 

(verplicht een opleiding bij Digipolis volgen). Er worden wel workshops in juni 

georganiseerd voor iPad/iPhone. Zowel voor beginners als voor gevorderden. 

De offertevraag loopt nog. 
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c. Wilrijk aan zet: Dimitri vraagt aan de collega’s van participatie en communicatie om een 

het verdere verloop van Wilrijk aan zet voor te stellen. 
 

d. Patrick zal namens de WAS op de centrumraad van dienstencentrum Boeksveld aanwezig 

zijn.  
 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 9 maart om 9.30u. 

 

 

 

  

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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