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Aanwezigen 

 

 

 

1. Vaccinaties 
Schepen Linda kreeg heel wat vragen over de vaccinaties: 

 Iedereen krijgt een brief maar moet zelf een afspraak maken via een website of per 

telefoon. 

 Personen met een beperking of die minder mobiel zijn, mogen een begeleider naar het 

vaccinatiedorp meebrengen. Dat kan een mantelzorger, tolk of helper zijn. De begeleider 

krijgt een stempel op de hand. Zo kan die het hele vaccinatietraject mee afleggen. 

 Minder mobiele personen kunnen terecht in een tijdelijke vaccinatielocaties. Op deze 

locaties krijgen burgers hun inenting als ze: 

o zich niet zelf kunnen verplaatsen naar het vaccinatiedorp 

o geen hulp hebben om naar het vaccinatiedorp te komen 

o op voorhand een afspraak maken nadat ze een uitnodiging voor hun vaccin kregen 

 Iemand die de woning niet kan verlaten, zal thuis het vaccin krijgen. De huisarts beslist 

hierover. 

 Er is geen stock van vaccins. Elk vaccin is al toegewezen aan iemand. 

 Men kan met de wagen, openbaar vervoer, fiets of taxi naar het vaccinatiedorp. 
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 Er zal een pendelbus rijden van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem naar het 

vaccinatiedorp op Spoor Oost. 

 Voor 60-plussers is er vast taxi tarief van 10 euro (enkel) naar Spoor Oost. 
 

Alle info staat ook op volgende website: https://vaccovid.be 

 
 

2. Buslijn 22 
De voltallige Wilrijkse districtsraad is tegen het afschaffen van buslijn 22. 

 

 

3. Conferentie 
Gezien de onderlinge meningsverschillen in het dagelijks bestuur, heeft de voorzitter zijn taak 

neergelegd. Voorzitter ad-interim neemt zijn taak over in afwachting van de verkiezing van 

een nieuwe voorzitter. 

De secretaris van het dagelijks bestuur heeft zijn volledig ontslag gegeven in de conferentie. 

Deze problematiek heeft uiteraard een negatieve invloed gehad op de werking. 

 

Punten Conferentie: 

 

 Geprek met Schepen Marinower 

E-inclusie: uitsluiting van senioren voorkomen door de opkomende digitalisatie. 

 

 Gesprek met Schepen Kennis 

Aangaande de parkeertorens (Noordelijke districten en Linkeroever) 

 

 Project Indimo. 

Het heeft niet meer te maken met de manier van oversteken. Het nieuwe systeem zou 

gaan kijken wie de straat juist oversteekt. Het verkeerslicht detecteert wie de straat 

juist wil oversteken en past de snelheid om te kunnen oversteken aan. 

 

 Routeplan 2030 

Hoe kan men ervoor zorgen dat de mensen op een snelle, goedkope en veilige manier 

van en naar de stad kunnen geraken en/of naar een andere gemeente. 

 

4. Zitdag politie 
Alle vergaderingen zijn voor onbepaalde duur uitgesteld. 

 
 

5. Sluikstort Valaar 
Micheline krijgt veel meldingen van buurtbewoners over sluikstorten op verschillende plaatsen op 

het Valaar: het is echter dweilen met de kraan open want na het opruimen volgt er vrij vlug 

opnieuw sluikstort. 

 

Buurtbewoners vragen om een mobiele camera te plaatsen. Dit is een bevoegdheid van de stad. 

Het is belangrijk om steeds een melding te maken. De WAS stelt de vraag om eventueel de 

https://vaccovid.be/
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vuilbakken kleiner te maken. Voorts mogen de vuilbakken op druk bezochte plaatsen sneller 

leeggemaakt mogen worden. Volle vuilbakken kan met ook steeds melden. 

 

 

6. 10 000 stappen 
Het district wil dit najaar een project opstarten rond 10 000 stappen om zo mensen meer te doen 

bewegen.  

 

Opdracht voor alle WAS-leden:  

Geef tegen volgende vergadering een leuke wandelroute in het centrum van Wilrijk door.  

Max. 10 000 stappen en op makkelijk te bewandelen plaatsen (bv. park). 

 

 

7. Varia 

 
a. Patrick maakte een opmerking over de slechte staat van heraanleg van de stenen in de 

Krijgslaan. Regelmatig stuurt de districtsburgemeester daarover een mail naar AWV om 

dit beter aan te pakken. Voorlopig geven er weinig gehoor aan. 

 

b. HALT2Diabetes:  

LOGO Antwerpen en de Diabetes Liga starten in Wilrijk dit voorjaar met de actie 

HALT2Diabetes. Ben je ouder dan 45? Vul dan zeker eens deze vragenlijst in. Als blijkt 

dat je een verhoogd risico hebt, volgt een screening bij de huisarts. Zo kan je, indien 

nodig, een zorgtraject op maat of een gratis groepssessie gezonde voeding volgen. 

Oversnes neemt hier al aan deel. 

 

 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 12 april 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. 

 

https://www.gezondheidskompas.be/
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 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
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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd 

 

2. Zitdag politie 
Alle vergaderingen zijn voor onbepaalde duur uitgesteld. 

 
 

3. Fietsoversteek Geitepad 
Het veiliger maken van de oversteek van het Geitepad in de Doornstraat werd op ons advies door 

het district opgelost met daar dwarse poorten te plaatsen zodat de fietsers wel moeten afstappen en 

de straat niet meer kunnen recht over fietsen. 

Nu omzeilen deze fietsers langs beide kanten deze hekken omdat ze een zandweggetje gebruiken 

dat naast deze hekken ligt. 

De hekken die werden geplaatst zijn dus nu nutteloos en missen helaas hun doel van veiligheid. 
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Dimitri informeert bij de groendienst of er iets kan gedaan worden aan de grote openingen langs 

de zijkanten. 

 

4. 10 000 stappen 
De WAS stelt voor om vooral rond de oude begraafplaats en het Steytelinckpark te wandelen. 

 

 

5. Varia 

 
a. De leden van de WAS wensen zeer nadrukkelijk hun dank uit te spreken voor de zeer 

vriendelijke en vlotte regeling bij de inentingen in VacCovid (Spoor Oost). 

 

b. Aan de zithoeken in parken en pleintjes wordt tegenwoordig veel afval achtergelaten. 

Linda merkte terecht op dat deze zeer regelmatig worden opgekuist maar dat het dweilen 

met de kraan open is. 

 

 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 10 mei 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  

      

  

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen  
Goedgekeurd 

2. Conferentie 

Er waren de afgelopen 2 maanden geen vergaderingen meer. 

 

3. Zitdag politie 
Er was vorige maand nog geen zitdag van de politie wegens corornamaatregelen. 

 

4. Adviezen 
De aanpassingen aan oversteek van het Geitepad in de Doornstraat zijn uitgesteld omwille van 

de toekomstige heraanleg van deze straat. 

 

5. 10 000 stappen : voorstellen van wandelroutes. 
Er zijn geen nieuwe voorstellen, bijkomend aan de reeds bestaande wandelroutes in ons 

district. In het najaar komt een wandelbrochure met korte wandelroutes voor alle senioren.  

 

6. Slim naar Antwerpen 
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Het team van Slim naar Antwerpen zal in het najaar een demo geven over de vele 

mogelijkheden die er zijn om via apps je mobiliteit te verhogen in en rond de stad.  Deze 

vergadering zal fysiek in het districtshuis plaatsvinden. Alle communicatie verschijnt nog in 

het 2610-magazine. 
 

 

7. Varia 

a) De vaccinaties gebeuren normaal gezien volgens leeftijd.  Uitzonderingen zijn voorzien 

voor risicopersonen die, omwille van privacy redenen gemengd worden met 

leeftijdsgenoten zonder risico.  Park Spoor-Oost is een voorbeeld van goede werking en 

organisatie. Proficiat aan alle vrijwilligers ! 

 

b) Er wordt gevraagd 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. 

 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 14 juni 2021 om 09:30u. 

 

  

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  

 

      

  

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen  
Goedgekeurd 

2. Conferentie 

Geen belangrijk nieuws: het huidige bestuur vergadert voort tot er nieuwe verkiezingen 

worden georganiseerd.  

 

3. Zitdag politie 
Er was vorige maand nog geen zitdag van de politie wegens corornamaatregelen. 

 

4. Gele doos 
Voorstel van het project. De WAS is van mening dat dit beter door de stad wordt opgestart. 

 

5. Adviezen 
De aanpassingen aan oversteek van het Geitepad in de Doornstraat zijn uitgesteld omwille van 

de toekomstige heraanleg van deze straat. 
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6. 10 000 stappen : voorstellen van wandelroutes. 
In het najaar komt een wandelbrochure met korte wandelroutes voor alle senioren. In volgende 

wijken is een wandelroute voorzien: Valaar, Centrum, Oosterveld en Neerland. 

 

7. Slim naar Antwerpen 
Het team van Slim naar Antwerpen zal in het najaar een demo geven over de vele 

mogelijkheden die er zijn om via apps je mobiliteit te verhogen in en rond de stad.  Deze 

vergadering zal fysiek in het districtshuis plaatsvinden. Alle communicatie verschijnt nog in 

het 2610-magazine. 
 

 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 13 september juni 2021 om 

09:30u in het districtshuis. 
 

  

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/
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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


 

   2 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@antwerpen.be 

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
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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd. 

De WAS zal ook nog een mail naar Kristof Bossuyt (vertegenwoordiger in het bestuur van de 

vervoersregio) om buslijn 22 niet af te schaffen. 

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 

 
 Drugpreventie centrum Wilrijk: De WAS betreurt dat er nog steeds drugs wordt 

gebruikt/verdeeld in de parking onder het Mastplein en in de omgeving van de blokken op 

de Krijgslaan. 
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 Afvaardiging WAS: Er zijn nu 4 vertegenwoordigers die naar de zitdagen gaan maar er 

zijn maar max. 2 toegelaten. Op de volgende vergadering wordt er bepaald wie de 2 vaste 

vertegenwoordigers worden. 

 

 

4. Adviezen 
 Gele doos 

De WAS staat positief tegenover dit project maar ziet dit eerder getrokken worden door 

de stad Antwerpen en nog beter door de provincie. Een advies zal naar het districtscollege 

gestuurd worden zodat zij dit aan de bevoegde stadsschepen kunnen bezorgen. 
 

5. Varia 

 
 Derde prik senioren: 85-plussers moeten voor hun 3de prik naar Spoor Oost. Voor de 

eerste 2 prikken kon dit in Romanza. Waarom kan dit nu ook niet? 

 Slim naar Antwerpen app voorstelling 13/10 

 Trefdag Ouderen en lokaal beleid: op 3 november in Lier. De uitnodiging is al naar alle 

WAS leden gestuurd. 

 Werking Zorgbedrijf: De WAS hoort vele klachten van bewoners van Wilrijkse 

serviceflats van het Zorgbedrijf. Vooral het gebrek aan personeel en bijgevolg beperkte 

dienstverlening. 

 
 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 8 november 2021 om 09:30u 

in het districtshuis. 
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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       
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1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd. 

2. Conferentie 

Op de conferentie is het al jaren een hopeloze discussie waarbij de leden het met mekaar 

steeds oneens zijn. De WAS vindt dat het tijd is dat de werking van dit adviesorgaan wordt 

aangepakt. De huidige manier van werken moet veranderd worden. De WAS vraagt aan het 

stadscollege een oplossing.   

 

3. Zitdag politie 
De WAS stuurt 2 vaste vertegenwoordigers: Marc en Danny. Indien één van deze niet 

aanwezig kan zijn, worden ze vervangen door Micheline of Mieke. 
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4. Adviezen 
 Steps 

Danny maakt een advies op over steps op het openbaar domein. Op vele plaatsen liggen 

deze hinderlijk in de weg (in het midden van het voetpad). 

 

 Reinigen zitbanken 

Danny merkt op dat de zitbank aan het columbarium Steytelinck er vuil bij ligt. De WAS 

herhaalt nogmaals haar vraag om alle zitbanken in Wilrijk jaarlijks te kuisen. 

 

 

5. Varia 

 
 Buslijn 22: de mogelijke afschaffing of inkorting van deze buslijn werd ook op de 

districtsraad besproken. Het antwoord van de vervoersregio is zeer onduidelijk en niet 

seniorenvriendelijk. Het besluit is hier raadpleegbaar. 

 

 Covid Safe Ticket (CST): senioren kunnen makkelijk een CST op papier aanvragen. Je 

contacteert hiervoor de helpdesk van de Vlaamse overheid: 078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur 

op weekdagen en op zaterdag van 10 tot 18 uur). Je moet dan wel rekening houden met 

een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. 

 

 De volgende vergadering is uitzonderlijk één week vervroegd. We vergaderen terug op 

maandag 6 september om 9.30 uur in het districtshuis. 

 

https://ebesluit.antwerpen.be/zittingen/20.1116.6918.4554/agendapunten/21.0610.0615.1669
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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  
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1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd. 

2. Conferentie 

Ondanks het kinderachtige gedrag van sommige leden zal er nog steeds minstens 1 

vertegenwoordiger van de WAS aanwezig zijn. 

 

3. Zitdag politie 
De WAS stuurt 2 vaste vertegenwoordigers: Marc en Danny. Indien één van deze niet 

aanwezig kan zijn, worden ze vervangen door Micheline of Mieke. 

 

4. Voorstelling Zorgbedrijf 
De CEO van het Zorgbedrijf komt in Borgerhout een toelichting te geven over de geplande 

hervormingen. In plaats van in alle districten een toelichting te geven wordt dit op één locatie 
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gedaan. De vraag om vooraf al vragen door sturen is enkel een praktische vraag. Zo wordt er 

vermeden dat vragen meer dan één keer gesteld zouden worden.  

 

Deze toelichting is ondertussen door corona verschoven naar 2022. 

 

5. Adviezen 
• Steps 

De stad is een proefproject gestart waarbij foutief gestalde steps worden verwijderd. Alle 

kosten zijn voor de gebruiker. 

 

 

6. Voorstelling netwerkcoördinator CM 
Zie presentatie. 

 

7. Varia 

 
• De WAS vraag om een Vélo-station te voorzien in de nieuwe wijk aan het park van Eden. 

• Machteld stopt bij de WAS. Ze heeft een flexi-job gevonden op maandag. 

 

  

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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