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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

2. Tillift zwembad 

 

Schepen R. Moens geeft toelichting i.v.m. het aankopen van een tillift voor het zwembad 

Ieperman. Het district Wilrijk zal de aankoop financieren ondanks het hier een stedelijk zwembad 

betreft en heeft de keuze gemaakt voor een mobiele uitvoering. Dit om problemen te voorkomen 

met de verankering van een vaste lift in de bestaande infrastructuur. De schepen vraagt aan de 

WAS hun eventuele opmerkingen of aanpassingen aan hem door te geven. Zodat er bij de 

definitieve bestelling hier mee rekening kan worden gehouden. 

 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 
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Maandag 8 februari 2016, 9.30 uur 
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3. Vertegenwoordiging WAS in centrumraad Oversnes 

 

De WAS zal Simone Bonte door Robert Reynaert vervangen. 

 

4. Mail ivm opvolging adviezen districtscollege 
 

Wilfried zal de goedgekeurde mail doorsturen naar het districtscollege via het senioren email 

adres. Verdere opmerkingen hierover worden verder behandeld in punt 8, in aanwezigheid van 

schepen Verlinden 

5. Ondersteuning jonge mantelzorgers 
 

De schepen geeft toelichting over de toepassingen in Wilrijk. 

 

6. Nieuw reglement taxicheque 
 

Het nieuwe reglement. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b497a/taxicheques-voor-65-plussers 

 

7. LED lampen 
 

Dit zal een eerstvolgende vergadering terug worden geagendeerd en toegelicht door Marc B. 

 

8. Stand van zaken ingediende adviezen 
 

Na een geanimeerde gedachtewisseling is de WAS akkoord over een volgende werkwijze; 

 Alles zal Wilfried P. via het WAS e-mailadres aan Dimitri overmaken, met de duidelijke 

vraag dit advies te agenderen op het districtscollege. 

 In het sjabloon van het WAS verslag zal steeds een oplijsting voorzien zijn van alle 

adviezen en hun individuele status. 

 We onderscheiden steeds twee soorten adviezen, deze met betrekking tot het 

districtsniveau en deze met betrekking tot het stadsniveau. Met de schepen voor 

seniorenbeleid zullen (kunnen) afspraken worden gemaakt hoe de adviezen van de 

‘conferentie’ zullen worden behandeld. Momenteel is dit de enige schepen die deze 

adviezen ter kennis brengt van de gemeenteraad. Maar dixit de burgemeester elke schepen 

zal zien wat er verder met deze adviezen zal gebeuren. 

 Gaandeweg zal deze werkwijze worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd. 

 

 

9.  Blauwe flikkerlichten aan de zebrapaden in Wilrijk 
 

Een volgende WAS vergadering zal er een lijst nominatief worden samengesteld, en zullen de  

zebrapaden worden benoemd waar deze extra verlichting een meerwaarde kan betekenen voor de 

zwakke weggebruikers. In eerste instantie werd gedacht aan schoolomgevingen en het woon- en  

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/6786cef5-2794-4c8c-8959-9e278ee6bf52/Taxicheques_reglement.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b497a/taxicheques-voor-65-plussers
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Zorgcentrum en de dienstencentra van het Zorgbedrijf in Wilrijk. Dit advies zal ook worden 

overgemaakt aan het DC en de conferentie. 

 

 

10.  Varia 
 

 Toelichting van Hugo H. over het bijwonen van de vergadering met De Lijn en het gemis 

van enige dynamiek over de ganse mobiliteitsproblematiek tijdens deze meeting. 

 

 De WAS leden worden vriendelijk verzocht hun ontwerp van vragen aan Wilfried P. te 

mailen, zodat deze kunnen worden opgelijst en mee naar schepen Duchateau te nemen. 

 

 Daniël neemt terug actie i.v.m. het ontwerp van adviezen voor voetpaden en wegcode. 

 

 

 

 


