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Aanwezigen 

 

 

       

1. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd. 

2. Cybersecurity (phishing) 

Geen specifiek probleem voor senioren alleen. goede informatie en tips zijn nuttig voor 

iedereen. Tips voor dienstencentra: info met tips printen en uithangen. 

3. Conferentie 

De conferentie en de vergaderingen met SRSA blijven gewoon voortwerken ondanks de 

afschaffing van de stedelijke adviesraden. De WAS werkt als districtsseniorenadviesraad 

verder. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
14 maart 2022 – 09.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
11 april 2022 – 09.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Micheline Willems  Patrick Van den Branden  

Jan Janssens  Hugo Verwerft  

Jean Knops  Marc Barzeele  

Linda Verlinden  Nasca De Backer  

Ben Nachtegael  Freddy Teughels  

Liliane Haesendonckx  Sonja De Laet  

Verontschuldigd 

Jacques Martinet  Mieke Lismont  

Dimitri Commers    
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4. Privatisering Zorgbedrijf 

Er is nog niet beslist rond de privatisering van het Zorgbedrijf. Mieke is naar de vergadering 

met de CEO van het Zorgbedrijf geweest. Vermits zij verontschuldigd is, zal ze op de 

volgende vergadering verslag uitbrengen. 

5. Decreet Vlaams Mensenrechteninstituut 

Agendapunt werd door Hugo Verwerft op de agenda geplaatst: meer uitleg, waarover gaat het, 

waar ontwerptekst?, wat waren de bemerkingen/adviezen van SRSA? 

Wordt op de volgende vergadering besproken. 

6. Zitdag politie 
Marc brengt verslag uit: het was een zeer korte vergadering met de gebruikelijke onderwerpen 

ivm overlast, sluikstort en verkeerssignalisatie. 

Vermits er 3 weken tijd zitten tussen een WAS vergadering en een zitdag van de politie 

kunnen de leden van de WAS vanaf nu problemen melden aan Marc tot een paar dagen voor 

de zitdag. Marc neemt ze dan mee naar de zitdag. Volgende zitdag: 4april 

7. Adviezen 
Geen nieuwe adviezen. 

8. Centrumraden dienstencentra 

De centrumraden in de dienstencentra worden terug opgestart. De aanwezigheid van een lid           

van de WAS is zeer gewenst. Zullen aanwezig zijn voor   

• Boeksveld: Patrick. 

• Oosterveld: Jan 

• Romanza: Jean 

• Oversnes: Jacques 

• Valaar: Micheline 

9. Varia 

• Verkeerslicht Gallaitlaan: De verkeerslichten aan de Gallaitlaan staan nog altijd in de 

vorige toestand. Een druktoets voor voetgangers en fietsers is nodig. 

• Auto, koeling (motor) stilleggen als je stil staat: De motor van een voertuig stilleggen kan 

niet wettelijk afgedwongen worden. 

• Bandenspanning nakijken: niet besproken 

• Bus 22: volgt voorlopig nog altijd de gekende weg. Verdere bespreking wordt naar de 

volgende agenda geplaatst. 
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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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