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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. 

 

 09/02 om 09.30u 

 09/03 om 09.30u  

 13/04 om 09.30u 

 11/05 om 09.30u 

 08/06 om 09.30u 

 14/09 om 09.30u 

 12/10 om 09.30u 

 09/11 om 09.30u 

 14/12 om 09.30u 
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5. Bijlagen 

 

 Ledenlijst WAS 

 Werkkader adviesraad 

 Bestuursakkoord Wilrijk 
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Aanwezigen 

 

 

1. Stand van zaken werkgroepen 

 

 

  Werkgroep ‘Openbaar domein’: Jan Janssens brengt verslag uit van de vergadering van 

26/01/2015 (zie bijlage 1 en 2) 

Hij stelt voor een brief te richten aan het districtscollege met de vraag de projecten ivm 

openbaar domein pro-actief mee te kunnen bekijken en te adviseren (zie brief aan Schepen 

Linda Verlinden als bijlage 3) 

 

De werkgroep zal samenkomen op dinsdag 17/02 om 9.30 uur in het Districtshuis: 

voorbereiding advies. 
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 Werkgroep ‘Mobiliteit en verkeersveiligheid’: Robert Reynaert brengt verslag uit van de 

vergadering van 19/01/2015 (zie bijlage 4) 

 

Zoals afgesproken op de vergadering werden er tellingen ivm de zichtbaarheid van de fietsers 

in 4 verschillende wijken uitgevoerd (zie document 5 als bijlage) 

 

Een eerste advies van de WAS zal op woensdag 18/02 om 9.30 uur in het Districtshuis voorbereid 

worden met als aandachtspunten: twee vragen aan het districtscollege ivm  

 

- het stimuleren  van de schooldirecties ivm de fietsveiligheid van hun leerlingen 

(zowel naar materieel als naar verkeerskunde) 

- het voorzichtig suggereren aan de politie ivm met hun optreden (met gerichte 

controles op welbepaalde tijdstippen). 

 

3. Na een gedachtenwisseling over “eenzaamheid/langer thuis wonen”,  

melde de dienstencentra dat er op de volgende vergadering van de WAS dd. 9 maart 2015 een 

toelichting zal gegeven worden over het project ‘Warme Buurt’. 

 

4. Data om te onthouden:  

 vrijdag 27 maart om 13.30 uur openingsfeest ‘1250 Wilrijk’ 

 maandag 21 september: dag van de mantelzorg 

 zaterdag 24 oktober in Théadrôme: dag van de senioren 

 

 



 

   1 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

 

 

1. Aanwezigen 

 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

3. Beurtrol verslag 

 

Februari Wilfried 

Maart Dimitri 

April Jan 

Mei Marc 
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Juni Michel 

September Freddy 

Oktober Frank 

November Jean 

December Ingrid 
 

Er wordt voor de verslagnemer een computer voorzien zodat men direct het verslag kan typen. 

In bijlage hebben jullie het sjabloon voor een verslag. 

4. Stand van zaken werkgroepen 

a. Advies werkgroep verkeersveiligheid en mobiliteit: zichtbaarheid fietsers 

Goedgekeurd door de AV. Dimitri zal het advies op het districtscollege agenderen. 

 

b. Advies werkgroep openbaar domein: straatgoten 

Goedgekeurd door de AV. Dimitri zal het advies op het districtscollege agenderen. 

 

c. Vraag werkgroep openbaar domein aan districtscollege:  
Het districtscollege bezorgt de AV nog een schriftelijk antwoord waarin zij de adviesraad 

vanaf de beginfase van een project wil betrekken bij advies over werken op het openbaar 

domein. 

 

5. Plan van eisen Kerkelei 

De AV gaat akkoord met de opmerkingen maar stelt in de eerste plaats de opportuniteit van 

deze ingreep in vraag. Is dit nodig? 

 

6. Varia: 

a. Programmatie senioren maart – april – mei 

a. 23/03: Infomoment palliatieve zorg en levenseinde: in districtshuis van 14.00u tot 

16.00u 

b. 27/03: Openingsfeest 1250 jaar Wilrijk. Meer info. 

c. 10/04: Grootoudersfeest bij de jeugddienst 

d. 21/04 - 24/04: digitale week in de bib 

e. 24/04: Quiz 1250 Wilrijk 

f. 07/05: Beweeg Mee dag: meer info 

g. 21/05: Infosessie pensioenwetgeving: in districtshuis van 13.30u tot 16.30u 

 

b. Feestjaar 

Alle leden van de adviesraad hebben een pin met het logo van het feestjaar gekregen. Er 

wordt gevraagd om deze tijdens de festiviteiten van het feestjaar te dragen.  

 

c. Digitale nieuwsbrief 

https://www.antwerpen.be/nl/kanalen/district-wilrijk-1/1250-jaar-wilrijk-1
http://sportinga.be/event/beweeg-mee-dag-0
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Alle leden van de adviesraad worden op de digitale nieuwsbrief ingeschreven. Deze 

nieuwsbrief met info voor de Wilrijkse 55-plusser wordt maandelijks verstuurd. 

 

d. Protocollijst 

Alle leden van de adviesraad worden aan de protocollijst van het district toegevoegd. Dit 

betekent dat jullie voor alle festiviteiten, persconferenties,… worden uitgenodigd. Het 

staat jullie natuurlijk vrij om te komen. 

 

7. Uiteenzetting project Warme Buurt 

8. Agenda volgende vergadering 

Vraag van raad om tijdens de volgende AV een uiteenzetting te krijgen over de heraanleg 

kruispunt Oudestraat – Doornstraat door tekenaar of technisch consulent. 

 

9. Bijlagen 

 

 Ledenlijst WAS 

 Flyer Warme Buurt 

 Sjabloon verslag 
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1. Goedkeuring vorig verslag 

 

2. Bezoek van de nieuwe seniorenconsulente van BeZaLi (Berendrecht-

Zandvliet-Lillo). Zij kwam naar de werking van de Wilrijkse seniorenraad kijken. 

 

3. Voorstelling heraanleg kruispunt Doornstraat-Oudestraat 

Bespreking en toelichting door technisch consulent Patrick Cuyvers van het ontwerp 

‘Doornstraat/Oudestraat. Na een geanimeerd debat over de verschillende concepten. Gelet op de 
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bijkomende opmerkingen van het districtsbestuur op het laatste concept, besluit de voltallige WAS pas 

advies te formuleren, na de evaluatie van de huidige proefopstelling.  

 

4. Stand van zaken ingediende adviezen. 

De 2 adviezen (straatgoten en zichtbaarheid zwakke weggebruikers) werden op het districtscollege van 

13 april besproken. Het college nam kennis van het advies en bezorgt de adviesraad nog een antwoord 

aangaande het advies. 

 

5. Stand van zaken werkgroepen 

De werkgroep ‘verkeersveiligheid en mobiliteit’ licht haar werkzaamheden toe i.v.m. het doorgaand 

verkeer en sluipverkeer in alle woonwijken in Wilrijk. Een gesprek met de dienstleiding van IKEA 

betreffende de bewegwijzering op hun parkings dringt zich op. De werkgroep heeft valabele 

argumenten om het sluipverkeer in deze buurt terug te dringen 

 

De werkgroep ‘openbaar domein’ zal de specifieke behoeften voor senioren oplijsten waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de opmaak van een ontwerp. 

 
 

6. Beweeg Mee-dag 
Meer info hier. 

7. Varia: 

a. Agendapunten 

De leden van de adviesraad mogen ook zelf agendapunten aanbrengen. 

b. Artikel De Kaeck 

In hun volgend nummer komt een artikel over de adviesraad.  

c. Zet de Stap: wandelroutes in Wilrijk 

Vraag van de stedelijke sportdienst naar korte, gekende wandelroutes in Wilrijk. Liefst tussen 1-2 

km om minder mobiele senioren te doen bewegen. Routes mogen aan Dimitri doorgegeven worden. 

 

8. Agenda volgende vergadering 

- Graag een stand van zaken van het project ‘Warme buurt’.  

- De nieuwe werkgroep ‘Zorg’ zal een datum voor het eerste vergadering vastleggen. De leden 

zoeken nu onderwerpen, ideeën,… voor adviezen waar de werkgroep zich met bezig gaat houden. 

 

9. Bijlagen 

- Presentatie heraanleg kruispunt Doornstraat-Oudestraat 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/54e734feaea8a7bb698b4b6e/doe-mee-aan-de-beweeg-mee-dag-op-7-mei
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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Stand van zaken ingediende adviezen. 
 

Er is nog geen antwoord van het college op de ingediende adviezen over de zichtbaarheid van de 

zwakke weggebruikers en de straatgoten. 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 11 mei 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
08/06/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Robert Reynaert  Marc Barzeele  

Daniël Van Waenroy  Jan Janssens  

Freddy Teughels  Monique Van Pellecom  

Ingrid Schunzelaar  Simon Bonte  

Min Baelemans  Dimitri Commers  

Jean Knops  Liliane Haesendonckx  

Ludwig Wauters  Michel Dewilde  

Linda Verlinden  Philip Livens  

Wilfried Paesschierssens    

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Hugo Haazen  

Frank De Bruyn    



 

   2 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

3. Stand van zaken binnen de werkgroepen: 

 

 Werkgroep verkeersveiligheid en mobiliteit 

 

Betreffende de invoering van eenrichtingsverkeer in de Pierebeekstraat en de Frans De 

Cortlaan, alsook de blijvende problemen na de aanpassingen in 2014 aan het wegdek in de 

Groenstraat, deelt Linda mee dat alle wijkcirculatieplannen voor de ganse stad “ON 

HOLD” zijn geplaatst voor onbepaalde tijd. 

 

De aanwezige leden stellen voor om de ambtenaar van de dienst mobiliteit (bevoegd voor 

Wilrijk) uit te nodigen op de volgende vergadering om nadere toelichting te geven op onze 

voorstellen,  zodat wij ons niet buigen over situaties waarvan we op voorhand weten dat ze 

zullen verworpen worden. 

 

 Werkgroep Openbaar Domein 

 
Niettegenstaande het bestaan van een degelijke code voor infrastructuur/plaatsen van 

nutsvoorzieningen, rijzen er toch nog heel veel vragen en problemen. 

 

Uit het “Draaiboek Openbaar Domein” werd de discussie over de voor- & nadelen van het 

inrichten van “sorteerstraten” verdaagd naar de tussentijdse vergadering van 18 mei om 

14u. 

Verder is besloten om een prioriteitenlijst uit het draaiboek te selecteren die vooral de 

senioren aanbelangt, en waar dan een “top-3” of “top-5” zal uit opgesteld worden. 

   

4. Conferentie seniorenraad stad Antwerpen 

 

Bovenop de bestaande seniorenraden van de 9 districten in Antwerpen is er ook een 

overkoepelende ‘conferentie seniorenraad stad Antwerpen’. In het werkkader voor de Wilrijkse 

adviesraad voor senioren staat het volgende vermeld:  

 

De conferentie kan adviezen formuleren over stedelijke aangelegenheden. Ze maakt duidelijke 

afspraken om input te krijgen over stedelijke materies en stedelijke adviesvragen. De conferentie 

bestaat uit de negen districtsseniorenraden:  

 Elke districtsseniorenraad kan twee afgevaardigden aanduiden, bij voorkeur een 

mannelijke en een vrouwelijke afgevaardigde.  

 Elke districtsseniorenraad heeft één stem.  

 De conferentie duidt een voorzitter en secretaris aan.  

 

Jan en Robert gaan naar de conferentie en brengen op de volgende algemene vergadering verslag 

uit. 
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5. Varia: 

 

 Linda vraagt de aanwezige leden om de budgeten voor volgend jaar even na te  

 kijken en eventueel voorstellen te doen. Zie bijlage. 

 

 Voorstelling van de ‘Start to … 55+’ campagne door de sportantenne Wilrijk, Karen 

Fremault. 

 Een degelijke uitleg over de nieuwe aanpak van de sport- en seniorendienst tegenover de 

vroegere “Seniorensportdag”, met meer en nieuwe sporten, en met medewerking van 

lokale sportclubs.  Meer info in de folder of hier. 

 

 Na de volgende adviesraad gaan we met z’n allen lunchen. Blokkeer alvast ook de middag 

in jullie agenda. 

 

6. Bijlage 

 

 Budgetnota 2015 
 

 

https://www.antwerpen.be/nl/kanalen/district-wilrijk-1/nieuws-33/start-to-55-vijf-nieuwe-sporten-voor-wilrijkse-senioren
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Albert Dickschenstraat: voorstelling definitief ontwerp 

 

Er wordt een voorstelling gegeven van het definitief ontwerp. Projectdefinitie en concept worden 

toegelicht. 

Aanleiding is het ontbreken van straatgroen, een verouderde inrichting en een verouderde riolering. Er 

wordt geopteerd voor een bredere rijweg en een parkeerstrook met groen. 

Zie presentatie in bijlage. 
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3. Budget 2015-2016 

 

Schepen Linda geeft toelichting bij exploitatie - en investeringsbudget. Omwille van de vele wijzigingen in 

de organisatie wordt voorgesteld het dit jaar gewoon aan te zien om dan eventueel volgend jaar 

aanpassingen te maken. 

 

4. Sorteerstraten 

 

Het voorstel tot advies van Freddy wordt unaniem goedgekeurd. Behoudens enkele uitzonderingen is de 

WAS geen vragende partij om deze straten in te voeren. 

   

5. Ingediende adviezen 

 

De adviesraad neemt kennis van de antwoorden van het districtscollege inzake het advies over de 

zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers en de straatgoten. 

 

6. Stand van zaken werkgroepen 

 

Er wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verkeersveiligheid en mobiliteit in en rond de IKEA-

site. Via een PowerPoint presentatie worden onveilige situaties aangetoond en mogelijke oplossingen zoals 

betere signalisatie, verkeerslichten en bufferzone. Deze presentatie zal ook aan het districtscollege worden 

voorgesteld. 

Zie presentatie in bijlage. 

 

7. Conferentie seniorenraad Stad Antwerpen 

 

Jan geeft verslag van deze vergadering. Misschien biedt dit ruimte voor meer universele problematiek. (bv. 

Sorteerstraten) 

8. Varia 

 

 Fiets- en wandeltochten : zie brochure 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/19e4b500-0fb6-4bb5-a84e-

32e737a7047d/SportMee_voorjaar2015_web.pdf 

 

 Warme Buurt en Huis van de Mens : project is opgestart. Er worden nog vrijwilligers gezocht. 

 

 Aanduidingen openbare toiletten wordt doorverwezen naar werkgroep openbaar domein. 

 

 Hugo H. dankt namens alle leden schepen Linda voor haar manier van werken. Ook Dimitri wordt 

speciaal bedankt voor zijn onbaatzuchtige medewerking.  

De leden worden hierna uitgenodigd op een gezellige lunch, wat ten zeerste door iedereen wordt 

gewaardeerd. 

 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/19e4b500-0fb6-4bb5-a84e-32e737a7047d/SportMee_voorjaar2015_web.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/19e4b500-0fb6-4bb5-a84e-32e737a7047d/SportMee_voorjaar2015_web.pdf
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Aanwezigen 

 

 

Robert Reynaert biedt zich aan als moderator bij de vergadering. Door de afwezigheid van Freddy maakt 

Ingrid het verslag. Waarvoor dank. 

 

De verslaggevers voor de volgende vergaderingen zijn: 

 

September Ingrid 

Oktober Frank   

November Jean 

December Freddy 
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Dimitri Commers  Jan Janssens  

Min Baelemans    

Verontschuldigd 

Wilfried Paesschierssens  Freddy Teughels  

Liliane Haesendonckx  Hugo Haazen  

Jean Knops  Hugo Verwerft  

Monique Van Pellecom    
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1. Goedkeuring vorig verslag. 

2. Afval in Wilrijk: sorteerstraten 

Het advies i.v.m. de sorteerstraten is overgemaakt en ter kennis genomen.  

 

De indruk bestaat dat de beslissing door het stadsbestuur reeds genomen is. Er wordt geschermd met 

het bestuursakkoord. Het districtscollege heeft aan de stad meer uitleg en een uitzetting over 

sorteerstraatjes gevraagd. 

Sorteerstraten genieten niet de voorkeur van de WAS-leden. Bovendien kunnen sorteerstraten niet 

overal geplaatst worden. Linda verwijst wel naar een voordeel voor mensen die niet meer buiten 

komen: dankzij de geringe afstand (200 m) kunnen helpers huisvuil altijd meenemen om te deponeren. 

Huisvuilverwijdering wordt een dure aangelegenheid. 

 

3. Stand van zaken ingediende adviezen: zwarte schimmen 

Dit advies gaat naar het scholenoverleg. Het agendapunt wordt later hernomen. 

4. Stand van zaken werkgroepen: zitbanken, IKEA-site 

 De ongeveer 300 zitbanken in Wilrijk werden door enkele bereidwilligen alle gecheckt. De 

meeste banken zijn in slechte staat. De locatie is ook niet steeds geschikt. De bevindingen 

moeten nog besproken worden. 

 

 Veranderingen op de Boomsesteenweg zijn noodzakelijk. Het sluipverkeer in Neerland moet 

verminderen. Wat met telling van de wagens? Wat met C1 borden? 

 

 De bevindingen van de werkgroep mobiliteit worden via de districtsvoorzitter verder gegeven 

aan de bevoegde personen. Er wordt achter de schermen gewerkt aan de problemen. De WAS 

mag contact nemen met de kabinetsadviseur van de schepen van 

mobiliteit (frederik.elsermans@stad.antwerpen.be) 

Ook mensen van handel/industrie/De Lijn… dienen gecontacteerd. Dit is een erg complex 

lopende zaak. 

5. Conferentie seniorenraad stad Antwerpen: werking, verslag, afvaardiging 

Ludwig en Daniël waren aanwezig op de conferentie en geven hun bevindingen.  Beiden waren niet erg 

tevreden over de vergadering. 

  

De conferentie krijgt erg traag antwoord van hogerhand. Anita benadrukt dat dit niet aan het beleid te 

wijten is maar dat door omstandigheden (personeelswissels, verlof) de interne afhandeling nog niet 

duidelijk is. Zij neemt dit dringend op. 

De afgevaardigden merken op dat in de districten rechtstreeks aan het college gestuurd worden; het is in de 

districten ook gebruikelijk dat de schepen bevoegd voor seniorenbeleid het overleg van de seniorenraad 

bijwoont. Op stedelijk niveau is dit minder voor de hand liggend.    

Voorstel: kan er bijv. 2x per jaar een overleg met de schepen ingepland worden 

 

Het voorstel i.v.m. de gidsenwerking is in de conferentie aangenomen. Op de uitleg van Daniël i.v.m. de 

sorteerstraten is er geen reactie gekomen. Het voorstel over de taxicheques moet ingediend zijn op 28 

september en in advies gegoten tegen 12 oktober. De adviesraad vindt deze periode erg kort gehouden.  

 

mailto:frederik.elsermans@stad.antwerpen.be
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Robert stelt de vraag naar coördinatie in de werking van alle districten in de conferentie. De 

terugkoppeling naar de adviesraden van de districten gebeurt blijkbaar niet of onvoldoende. 

Sommige seniorenraden van andere districten koppelen de adviezen niet terug met hun eigen raad of gaan 

onvoorbereid naar de conferentie. 

 

Pascal stelt het vastleggen van een vertegenwoordiging voor: één persoon als vaste vertegenwoordiger 

(voor een bepaalde periode) in de conferentie, één persoon (wisselend, naargelang het onderwerp). Daniël 

wordt aangeduid als vaste contactpersoon. Freddy stelt zich kandidaat om ook eens naar de conferentie te 

gaan. 

6. Taxicheques: advies 

In de conferentie is ook over taxicheques gesproken. Ondanks enkele discussiepunten werd beslist het 

voorstel over de aanpassingen aan het reglement van de taxicheques te aanvaarden. 

7. Toelichting begroting 2016 

Linda heeft een duidelijk overzicht gegeven van de opmaak van het budget voor de senioren. Het budget 

wordt licht verhoogd voor de seniorenverenigingen, voor de aanpassing van de woningen van ouderen, 

voor de computerklassen en  midweek zee/ontbijtwandelingen.  

 

Er is één grote wijziging in het budget voorzien voor 2016. De mantelzorgpremie wordt drastisch verhoogd 

tot 27 000 euro (verdrievoudiging). De premie bedraagt 175 euro per persoon (minimumleeftijd: 55 

jaar/inwonen niet verplicht) en elk jaar hernieuwbaar (indienen t.e.m. 31/08). Dit jaar waren er 160 

aanvragen waarvan er 151 zijn goedgekeurd. 

 

Linda stelt voor de volledige begroting eens te bekijken (uitgeprint, want duidelijker) en te bespreken op 

een volgende vergadering. Jan vraagt om dan ook een overzicht te geven aan wat er uiteindelijk geld is 

uitgegeven en hoeveel. 

8. Werkwijze (flow) ‘adviezen’ van ontwerp tot college 

Jan spreekt van uniformiteit over alle districten. Hij stelt Dimitri voor de werkwijze (flow) te visualiseren 

(op A4) voor alle WAS-leden. 

9. Uniformiteit werking seniorenconsulenten  

Zie ook punt 8. 
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10. Varia: 

 

a. Meldingskaart:  
Alles kan digitaal gemeld worden!  

Zie website www.antwerpen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Afvaardiging WAS op centrumraden dienstencentra:  
Pascal meldt dat er vier centrumraden (adviesorgaan) zijn per dienstencentrum. Hij vraagt een 

deelnemer per dienstencentrum vanuit de WAS. De volgende vergadering in Romanza 

(verantwoordelijke: Pascal) gaat door in december. Vermits Monique in Romanza 

vrijwilligster is, zal zij gevraagd worden. 

In Oversnes (verantwoordelijke: Liliane) is de volgende vergadering op 28 september om 

9.30 uur i.p.v. 7 oktober. 

Simone gaat hierheen. Voor Valaar is nog geen deelnemer voorzien. (Marc?) 

 

c. E-besluit:  
Elke openbare beslissing is digitaal te vinden op de website van de stad Antwerpen (wel wat 

zoeken). Ook de besluiten i.v.m. de senioren. De privacy is steeds gegarandeerd. 

Dit is de rechtstreekse link:  

http://www.antwerpen.be/


 

   5 / 5 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051c39d8a6ec798b469e/raads-en-collegebesluiten-

gemeente-en-districten-raadplegen 
 

d. Vrijwilligers dierenpark Neerland:  
Vrijwilligers zorgen voor dit dierenparkje. Er is een convenant met de buurtbewoners (moet 

herbekeken worden). Zo is er bv. een probleem met de doorwaadbaarheid van het parkje. 

Linda zegt dit alles later te bespreken. 

 

e. Themadag Provinciale Ouderen Raad: mobiliteit 6/10  
Jan Janssens heeft zich ingeschreven. Mogelijk gaan nog andere WAS-leden. De themadag 

zou een aanrader zijn. 

Meer info: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4041 

 

f. Eén stille zondag per maand? 
Wat is geluid? De perceptie ervan is erg relatief. De algemene indruk is dat één stille zondag 

per maand niet haalbaar is. 

 

g. Leefloon 
Ter info: 

BEDRAGEN OP MAANDBASIS 

 

Vanaf Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

01/09/2015 555,81 € 833,71 € 1.111,62 € 

 Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden 

gemeenschappelijk regelt. = bedrag per samenwonende persoon. 

 Categorie 2: Je leeft alleen. = bedrag alleenstaande persoon. 

 Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als je 

in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen. 

h. 24/10 
Te onthouden datum, want retrofuif in de Theadrôme! 

Meer info: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/senioren-10/wilrijkse-

jeugdhuizen-van-vroeger-keren-terug-met-retrofuif 

      

i.  Volgende vergadering 
 

o Voorstel van Daniël: eens een rollator of een rolstoel uitproberen. In de buurt van 

Oversnes bv. zijn er veel inritten van garages -> gebruik van rollator/rolstoel soms 

problematisch. Misschien kan Werner Theuns (districtsschepen voor openbare werken) 

eens bevraagd worden i.v.m. mogelijke werken. 

 

o Er zal de volgende vergadering nog eens over de openbare toiletten gesproken worden. 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051c39d8a6ec798b469e/raads-en-collegebesluiten-gemeente-en-districten-raadplegen
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051c39d8a6ec798b469e/raads-en-collegebesluiten-gemeente-en-districten-raadplegen
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4041
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/senioren-10/wilrijkse-jeugdhuizen-van-vroeger-keren-terug-met-retrofuif
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/senioren-10/wilrijkse-jeugdhuizen-van-vroeger-keren-terug-met-retrofuif
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Aanwezigen 

 

 

De verslaggevers voor de volgende vergaderingen zijn: 

 

Oktober Frank Marc 

November Jean 

December Freddy 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 12 oktober 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
09/11/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Linda Verlinden  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Liliane Haesendonckx  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele    

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens    

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Frank De Bruyn  

Freddy Teughels  Ingrid Schunzelaar  

Hugo Haazen  Min Baelemans  

Pascal Van der Heyden    
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Dank aan Marc om op het laatste moment het verslag te maken. 

1. Mededeling 

Frank De Bruyn neemt om familiale gezondheidsredenen ontslag uit de Wilrijkse Adviesraad 

voor Senioren. 

2. Goedkeuring vorig verslag. 

Er was 1 opmerking op het vorig verslag, nl dat niet alle zitbanken in slechte staat verkeren. 

Voorstel om alle banken meermaals per jaar een poetsbeurt te geven. Na deze opmerking werd 

het vorig verslag goedgekeurd door de aanwezige leden. 

3. Michel Willemsplein: voorstelling concept  

 Presentatie voorontwerp. 

 Bewoners werden bevraagd vanuit verschillende hoeken. 

 Doel: Verhelpen slechte staat van speel- & sportterrein. 

 Opmerking: hebben andere straten, soms in veel slechtere staat eventueel geen 

voorrang ? (zoals bv. de Uitspanningsstraat) Er werd dan ook gemeld dat de heraanleg 

van deze straat reeds voorzien is. 

 Hondentoilet ? Een hondenloopzone zou voorzien zijn ? 

 Wat met de voorziene plaatsen voor de wekelijkse markt ? 

 kostprijs: De prijs werd geraamd op +/- 150.000 EUR voor de speeltuigen en op +/- 

650.000 EUR voor de heraanleg. 

4. Sorteerstraten  

 Het implementeren van sorteerstraten in bestaande bebouwde straten wordt 

herbekeken. 

 Sorteerstraten moeten gezien worden als een besparingsmaatregel op personeel. 

 Deze zouden toegepast worden waar het mogelijk of gewenst wordt. 

5. Stand van zaken ingediende adviezen 

 Openbaar domein - Mobiliteit - Verkeersveiligheid: 

o Wacht om voorstel te kunnen doen in Antwerpen. 

o Verkeerstelling in/uit voor de wijk Neerland. 
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 Zorg: 

o Advies indienen om nog meer bijkomende borden op te hangen bij 

parkingplaatsen voor mindervaliden. 

6. Plaspunten: provincie en WAS 

 Verwijzing naar de website van de stad Antwerpen. 

 Actie van de Provincie Antwerpen uit naar de handelaars met stickers voor gratis 

plaspunt, zonder aankoopverplichting.  

 Advies zal geformuleerd worden met adressen waar dit nu reeds mogelijk is. 

7. Stand van zaken werkgroepen: wie zit in welke werkgroep 

 De werkgroepen Mobiliteit &Openbaar Domein worden 1 werkgroep omdat de 

problematieken van beide zeer nauw met mekaar verbonden zijn.  9 personen zijn daar 

momenteel voor geïnteresseerd.   

 Er wordt beslist dat iedereen binnen de Wilrijkse Adviesraad steeds wordt 

aangeschreven in het mailverkeer, zodat iedereen ook steeds op de hoogte blijft. 

8. Conferentie seniorenraad stad Antwerpen 

Zie verslag van de conferentie in bijlage. 

9. Werkwijze (flow) ‘adviezen’ van ontwerp tot college 

Zie bijlage. 

10. Varia 

 

a. 24/10: Retrofuif in de Theadrôme. De afwezigen hadden ongelijk. 
 

b. Nu zijn er ook warme maaltijden beschikbaar in de weekends (za & zo) in de 

dienstencentra Oversnes & Romanza. 

 

c. Op 20/11 is er een infocafé dementie in het districtshuis. Meer info in het A-blad 

van november. 
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Aanwezigen 

 

 

De verslaggevers voor de volgende vergadering is: 

 

December Freddy 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

Opmerking (Jan Janssens) op vorig verslag i.v.m. het onderhoud van de banken: Wordt het 

onderhoud van alle banken ook daadwerkelijk in een planning opgenomen? Dimitri doet navraag. 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 9 november 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
14/12/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Min Baelemans  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Liliane Haesendonckx  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele    

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Frank De Bruyn  

Freddy Teughels  Ingrid Schunzelaar  

Hugo Haazen  Linda Verlinden  

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Pascal Van der Heyden  
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2. Advies conceptplan Michel Willemsplein  

 

Vermits bemerkingen zijn gegeven tijdens de presentatie (vergadering oktober) zal het ontwerp 

afgewacht worden voor verder advies. 

 

3. Senioren op pad” 

PowerPoint presentatie door Daniël Van Waenroy met 3 onderdelen: 

 

a. “Flikkerlichten” aan zebrapaden.  

Een betere duiding van sommige zebrapaden (referentie hoek Bist – Sint-Bavostraat) is wenselijk, 

voor een veilige oversteek van senioren zoals aan het dienstencentrum Oversnes (Krijgslaan). 

Andere plaatsen waar dit eventueel nog nodig wordt geacht, kunnen tegen volgende vergadering 

gemaild worden aan Daniël Van Waenroy. 

 

b. Hoe goed kent u de wegcode? 

Gevraagd wordt het aantal infosessies uit te breiden waar vragen kunnen gesteld worden en 

specifieke (Wilrijkse) situaties aangekaart. Ook een regelmatige bijdrage in het A-blad met 

verduidelijkingen van recente wegcodewijzigingen (met bv. meerkeuzevragen zoals in blad VAB) 

is wenselijk. 

 

c. Veilige voetpaden. 

Een reeks onveilige toestanden op de voetpaden, o.a. wachtbuizen en uitstekende stenen, die een 

gevaar voor vallen vormen, worden aangekaart. Het gebruik van de meldingskaart wordt hiervoor 

aangeraden. De vraag blijft om de visie van Schepen Theuns eens te horen. Jan Janssens zal hem 

via mail contacteren. 

 

4. Mobiliteit Neerland en IKEA - terugkoppeling ontmoeting van werkgroep 

met kabinetsadviseur. 

De kabinetsadviseur mobiliteit van schepen Kennis was onder de indruk van de geboden 

presentatie met kant en klare oplossingen. De zaak is in verdere behandeling. 

De laatste editie van de PowerPoint presentatie wordt samen met het verslag verstuurd. 

 

5. Vergaderen op andere locaties. 

De maandelijkse algemene WAS vergadering blijft behouden in het gemeenschapscentrum dat 

hiervoor gebouwd werd.  

 

Wel wordt een occasionele kennismakingsbijeenkomst met de dienstencentra wenselijk geacht. 

Zo’n ontmoeting dient goed voorbereid zodat ze ook zinvol is voor de plaatselijke aanwezige 

senioren. Op de volgende vergadering zal dit verder besproken worden.  
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6. Parkeerplaatsen voor mindervaliden. 

Monique Van Pellecom vraagt naar het plaatsen van onderborden “Neem je mijn plaats, neem dan 

ook mijn handicap” op de voorziene parkeerplaatsen. Voorlopig is dit echter geen prioriteit bij de 

administratie. 

Ludwig Wauters duidde op het districtsplan deze voorziene parkeerplaatsen aan. 

Vraag blijft of dit zinvol is en een strengere aanpak (beboeten of wegslepen) niet eerder 

aangewezen is. 

 

7. Seniorenraad op Facebook. 

Dit wordt na beraad  niet opportuun bevonden. Wel wordt gevraagd de webpagina van het district 

rond de seniorenraad te actualiseren. Aan Dimitri wordt gevraagd om hiervoor de nodige actie te 

nemen.  

 

8. Behoud begraafpark aan Jules Moretuslei - Kerkhofstraat als erfgoed. 

Er blijken kapers op de kust die een gedeelte van het begraafpark willen inpikken voor andere 

doeleinden. De seniorenraad pleit voor behoud en een veiligstelling als erfgoed.  

 

9. Advies aanduiding plaspunten. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde tekst. Deze tekst gaat nu in de flow naar het 

college. 

 

10. Houden dienstencentra rekening met vraag van bewoners tot niet-

reanimatie? 

Normaal wordt daar rekening mee gehouden en de medewerkers zijn daarvan op de hoogte. Het is 

evenwel niet sluitend en juridisch niet altijd evident. 

 

11. Varia: 

- Bladkorven: deze worden sinds enkele jaren niet meer geplaatst wegens misbruik. 

 

- Her aanleg Kleine Steenweg: wat gaat er gebeuren met de versmalling aan de A12? Is een 

“woonerf” hier opportuun? Mogelijk zal hierover dringend advies gevraagd worden aan de 

WAS. Op donderdag 19 november om 14 uur is er in de Raadzaal een voorstelling van 

het conceptplan door Patrick Cuyvers. 

 

- Infocafé dementie op 20 november te 19 uur in het districtshuis. 

 

- Bezoek Demo-woning ‘ Gezond Thuis’ (Sint-Bernardsesteenweg 440 op 16 november te 

13.30 uur. 

 



 

   4 / 4 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

- Bezoek Okra hobby tentoonstelling (kerstmarkt) op 21 en 22 november (13 – 17 uur) in 

Parochiecentrum, Sint-Camillusstraat 95. De man van Simonne stelt hier tentoon. Hij doet 

aan glassnijkunst en maakt lampen en andere dingen in glas. 

 

- Min Baelemans zal een 2-tal maanden afwezig blijven wegens heelkundige ingreep. 

 

- Jan Janssens gaat Hugo bezoeken. Wie gaat mee? 

 

- Conferentie seniorenraad Stad Antwerpen: Daniël is voorlopig onze vaste 

vertegenwoordiger. Monique is geïnteresseerd om mee te gaan. Volgende vergadering is 

op 23 november om 9.30 uur in den Bell. Agenda is voorlopig nog ongekend. 

 

- Liliane doet oproep voor ‘Opendeurdagen’ in Oversnes op 19 en 20 november en 

actieweek personen met een handicap van 30 november tot 4 december. 

 

- Wat met werkgroep zorg vraagt Ludwig? 
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Zaalzoeker 

 

Voorstelling van deze stadsdienst. (presentatie in bijlage) 
 

3. Data WAS vergaderingen 2016  

De vergaderingen vinden, zoals afgelopen jaar, steeds plaats op de tweede maandag van de maand 

om 9.30 uur. Tijdens juli en augustus zijn er geen vergaderingen. 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 14 december 2015, 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
11/01/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Hugo Haazen  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Linda Verlinden  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele   

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Frank De Bruyn  

Freddy Teughels  Ingrid Schunzelaar  

Verontschuldigd 

Min Baelemans  Pascal Van der Heyden  

Liliane Haesendonckx  Hugo Verwerft  
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 Datum Verslaggever 

Januari 11/01 Hugo H. 

Februari 08/02 Monique 

Maart 14/03 Hugo V. 

April 11/04 Robert 

Mei 09/05 Daniel 

Juni 13/06 Ludwig 

September 12/09 Simonne 

Oktober 10/10 Min 

November 14/11 Dimitri 

December 12/12 Wilfried 

 

4. Openbaar karakter vergaderingen 

 

De Wilrijkse Adviesraad voor Senioren (WAS) neemt kennis van externen hun vraag dat zijn 

vergaderingen open en toegankelijk zouden zijn voor iedereen. De WAS is en blijft erbij dat zijn 

vergaderingen gesloten verlopen. Wij zijn van mening dat het publiceren van de adviezen en 

verslagen voldoende tegemoetkomen aan het openbaar karakter en de transparantie van zijn 

werking. De gesloten vergaderingen zorgen ervoor dat het groepsproces, waarbij iedereen aan bod 

komt, zo optimaal mogelijk verloopt. De WAS heeft daarom ook geopteerd om geen voorzitter, 

noch secretaris of een woordvoerder te benoemen 

 

De WAS overweegt echter eenmaal per werkjaar een openbare vergadering voor alle Wilrijkse 

senioren te organiseren. 
 

5. Rio-link 

 

Danny en Jan zijn naar een voorstelling van Rio-link geweest. Vanaf 2016 gaat de factuur er 

anders uit zien. Voor meer uitleg wordt er naar de website van de VMM (Vlaamse Milieu 

Maatschappij) verwezen. Hier bestaat de mogelijkheid om je factuur zelf te berekenen.  

 

Dat de vervuiler betaalt wordt in twijfel getrokken, daar 100 euro de kostprijs is voor 1 persoon en 

er per bijkomende persoon in hetzelfde gezin telkens 20% afgaat. (daar waar 1 persoon toch 

minder zal vervuilen).  

 

Conclusie: Het zal geld kosten. De WAS gaat niet akkoord met het voorstel van Rio-link.  

Voorstel: De WAS zal dit thema aankaarten bij de Antwerpse conferentie. Men gaat dit op de 

agenda van de conferentie zetten en vragen dat alle districten een standpunt innemen tegen de 

vergadering van 25 januari 2016. 

6. Legerstraat 

 

Voorstelling van de situatie en mogelijke verbeteringen. 

 

https://www.vmm.be/water/drinkwater
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Conclusie: gedeeltelijke verandering van rijrichting zou oplossing bieden. 

 

Wegnemen van betonblokken op Boomsesteenweg zou ook een oplossing zijn, maar zou het 

sluikverkeer doen toenemen. Het geheel kadert in de wijkcirculatieplannen die 'on hold' zijn gezet. 

De WAS is voorstander van een proefopstelling, eventueel een verbodsbord boven een bepaalde 

tonnage, 30 km zone... 

Men wenst na te vragen waarom betonblokken werden gezet in de legerstraat. 

Advies zal overgemaakt worden aan districtscollege. ) 
 

7. Bezoek Gezond (t)huis 

 

Doelgroepen: Alleenstaanden, senioren en mensen uit andere culturen. 
 

8. Stand van zaken adviezen / vragen 

 

 

- Zitbanken: Er bestaat geen dienst die zich specifiek bezighoudt met onderhoud en 

schoonmaak straatmeubilair. Het gebeurt enkel op afroep via een melding. 

 
 

9. Varia: 

 

- Open vergadering in dienstencentrum Romanza.  

Voorstel: vergadering in de voormiddag (zaal en koffie gratis), nuttigen middagmaal (mits 

betaling), daarna een open vergadering. 

 

- Aangezien er weinig commentaar kwam op drie adviezen in wording, zal de ontwerper 

deze adviezen klaarmaken tegen volgende vergadering. 

 

 

 

Prettige eindejaarsfeesten 
 


