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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd 

2. Conferentie 

Geen belangrijk nieuws. Het huidige bestuur vergadert maar krijgt geen ondersteuning vanuit 

de stad meer. Ze zoeken voor hun toekomstige vergaderingen een locatie om te vergaderen.  

 

3. Zitdag politie 
Voorstelling van stadsmariniers. Meer info op deze link. 

 

4. 10 000 stappen 
Uitleg door de sportantenne. In het najaar wordt een wandelroute in het centrum uitgestippeld 

via sjablonen en wegwijzers. Volgend jaar gaan we een wandelroute (max. 5 km) uitstippelen 

in alle Wilrijkse buurten. Er wordt ook een stop voorzien voor een verfrissing. 

 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 september 2021 – 09:30 

Plaats vergadering: On line 

Datum volgende 

vergadering: 
11 oktober 2021 – 09:30 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Linda Verlinden  

Jan Janssens  Mieke Lismont  

Dimitri Commers  Micheline Willems  

Hugo Verwerft  Marc Barzeele  

Daniël Van Waenroy  Freddy Teughels  

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Nathalie Hermans  

Nasca De Backer  Patrick Van den Branden  

Machteld Fonteyn  Jean Knops  

https://drive.google.com/file/d/1MKOvHEx6Vxs3np9m1cKO7BMD1V1HwUI7/view?usp=sharing
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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5. Adviezen 
 Hugo merkt op dat de oversteek van het Park van Eden en de Kleine Doornstraat nog 

steeds onveilig is voor fietsers. 

 

 Ook de oversteek van Geitepad in de Doornstraat is nog steeds onveilig. Naast de 

geplaatste hekken is er te veel ruimte waardoor men niet moet vertragen bij het 

oversteken. 

 

6. Kruispunt Gallaitlaan – Krijgslaan  
Patrick vraagt nogmaals om de drukknopfunctie van de lichten halverwege de Krijgslaan, die 

nu continu op knipperlicht zijn gezet, in werking te stellen (cfr de voetgangersoversteekplaats 

aan Nachtegaelpark).  Dit vooral om de voetgangers veilig te laten oversteken. Er zijn 2 

dienstencentra dicht in de buurt. 

 

7. Nieuwe toestand Heldenplein  
Op het Heldenplein zijn nu de blokken weggenomen en ook de witte lijnen zullen verdwijnen: 

er stond een pop-up zomertuin van 6 maanden. Er volgt nog wel een evaluatie. 

 

8. Zitbanken Wanninckhovenpark  
Er komt een nieuwe speeltuin. Rond de speeltuin zijn ook extra banken ingepland. 

 

9. Buslijn 22 
De WAS is geen voorstander van het afschaffen van buslijn 22. Deze buslijn verbindt het 

Valaar met het centrum en de bezoekers van dienstencentrum Romanza, residentie Elsdonck 

en woonzorgcentrum Bloemenveld.  

Micheline merkt op dat de lage cijfers van bezetting te wijten kunnen zijn doordat men niet 

‘tikt’ als men opstapt. Hierdoor wordt niet geregistreerd dat iemand op de bus zit waardoor de 

cijfers anders uitvallen dan in realiteit. 

 

10. Varia 

 WK Wielrennen: 24, 25 en 26 september in Antwerpen en ook door Wilrijk. Meer info op 

onderstaande link. 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/detail/de-weg-naar-wielergoud-

loopt-langs-wilrijk 

 

 Slim naar Antwerpen voorstelling van hun mobiliteitsapp: woensdag 13 oktober om 14 

uur in het districtshuis. Noteer zeker in je agenda! 

 

 De verslagen van de WAS staan nog niet allemaal op de website. 

 
 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 11 oktober 2021 om 09:30u 

in het districtshuis. 

  

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/detail/de-weg-naar-wielergoud-loopt-langs-wilrijk
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/detail/de-weg-naar-wielergoud-loopt-langs-wilrijk
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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  

 

      

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/

