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Aanwezigen 

 

 

 

1. Voorstelling leden 

 

Aangezien dit de eerste vergadering is van de nieuwe adviesraad, stellen alle aanwezigen zich 

kort voor. 

 

2. Toelichting werkkader 

 

Het werkkader licht de omvorming van de oude seniorenraad naar de adviesraad toe.  

 

De wijziging van het werkkader betekent concreet dat de Wilrijkse adviesraad voor senioren 

het beleid adviseert – niet meer, niet minder. Het vormt het forum om noden en kansen vanuit 
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het veld aan te kaarten bij het beleid, of het beleid te adviseren rond te nemen beslissingen. 

Eigen activiteiten organiseren maakt geen deel uit van de adviesraad. 

 

Op vraag van de adviesraad wordt op de volgende vergadering het budget en de bevoegdheden 

van het district toegelicht. 

 

3. Mogelijke onderwerpen advies: 

Werken in werkgroepen (mobiliteit, activiteiten,…) 

 

Onderstaande onderwerpen zijn tijdens de gesprekken aan bod gekomen. Rond deze 

thema’s kunnen werkgroepen opgericht worden om een advies te schrijven. 

 

- Programmatie seniorenvoorstellingen CC: ideeën, suggesties 

- Openbaar domein 

- Mobiliteit 

- Dieren 

- Eenzaamheid/langer thuis wonen 

- De Lijn 

- Moeilijk bereikbare doelgroepen 

- Veiligheid 

- Dementie 

- Sport 

- Financieel: successie, … 

 

Er worden al 2 werkgroepen opgestart: openbaar domein en verkeersveiligheid/mobiliteit.  

 

4. Data volgende vergaderingen 

 

Onderstaand de data voor alle algemene vergaderingen van 2015. Het staat de werkgroepen 

vrij om op andere momenten een vergadering te hebben waar een advies wordt 

opgemaakt/voorbereid. Alle adviezen door de werkgroepen opgemaakt worden steeds 

teruggekoppeld op de algemene vergadering. Zo heeft iedereen nog een inbreng in het advies. 
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5. Bijlagen 

 

 Ledenlijst WAS 

 Werkkader adviesraad 

 Bestuursakkoord Wilrijk 

 

 


