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Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

 

Aanwezigen 

 

     

1. Goedkeuring vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Zitdag politie 
Niets speciaal te melden, gewone onderwerpen zoals vandalisme, ... 

 

3. Adviezen 

 
3.1. Bushokje Krijgslaan: De WAS zal opnieuw de vragen stellen aan het districtscollege die 

deze dan aan De Lijn kan bezorgen. 

 

3.2. Varkensruggen Kleine Steenweg – blokken Bist: Een werkgroep zal hiervoor 

samenzitten en een voorstel opmaken tegen de volgende vergadering. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 januari 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
10 februari 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Jan Janssens  Mieke Lismont  

Nasca De Backer  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Micheline Willems  Machteld Fonteyn  

Patrick Van den Branden  Linda Verlinden  

Tara Jacobus    

    

Verontschuldigd 

Jerry Crombez  Jean Knops  

Liliane Haesendonckx  Marc Barzeele  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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4. Communicatie 
Nu er geen A-blad meer zal verschijnen gaat het district haar eigen magazine uitbrengen. 
Het 2610 magazine zal 4 keer per jaar verschijnen (maart/juni/september/december). Veel 

meer plaats voor Wilrijkse onderwerpen en activiteiten van Wilrijkse verenigingen. 

 

5. Wilrijk aan zet 
Wat zijn de prioriteiten van het bestuursakkoord? Deze staan in de begroting. 

Iedereen neemt de meerjarenplanning door tegen volgende vergadering. 

Alle info op volgende website: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-

1/politiek/meerjarenplan-district-wilrijk 

 

Een gedetailleerd overzicht van de begroting staat hier. 

 

6. Varia 

 
a. Vergadering in april is op 20/4 i.p.v. 13/4. 

 

b. Evaluatie winterevenement : positief, Patrick zou een kleinere toegangsprijs van de ijspiste 

voor kinderen wensen. 

 

c. Er worden geen iPad/iPhone lessen meer op regelmatige basis in Wilrijk gegeven. De 

lesgever is overleden en er is geen vrijwilliger die dit wil geven. Er wordt gekeken of dit 

jaar (via een privé partner) iPad/iPhone wat workshops kunnen gegeven worden.  

 

d. Zorgbedrijf : 12/13 maart ; Olympische vlag wordt van ene naar ander centra gedragen 

(gelopen) en de loop eindigt met een receptie op de Bist. 

Van 27/4 tot 1/5 wordt een midweek aan zee ingericht. Bestemming:  Blankenberge, hotel 

Azaert.  

 

e. Patrick is kandidaat om de WAS te vertegenwoordigen in de centrumraad van 

dienstencentrum Boeksveld. 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 10 februari om 9.30u. 

  

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/politiek/meerjarenplan-district-wilrijk
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/politiek/meerjarenplan-district-wilrijk
https://drive.google.com/file/d/1Hkj_g2TSAhm7jLUTMaYLxi9IpA6WKwKe/view?usp=sharing


 

   3 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

  

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 

Op de conferentie is de bouw van de mogelijke Parking-torens aan de rand van de stad ter 

sprake gekomen. Op 27/02 volgt er een nieuwe vergadering met alle betrokken partijen 

waarbij het prijskaartje van de bouw een belangrijk punt is. Klik hier voor het advies. 

 

3. Zitdag politie 
Marc zal volgende vergadering de lijst met vragen die we een tijd geleden aan de politie 

stelden terug meebrengen. De 3 vragen die we daaruit hadden geselecteerd als belangrijkste 

moeten misschien terug herzien worden of zelfs geruild worden zodat Micheline deze 

opnieuw kan voorleggen aan de politie. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 februari 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
9 maart 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Micheline Willems    

Verontschuldigd 

Jerry Crombez  Dimitri Commers  

Nasca De Backer  Franja Marstboom  

Tara Jacobus  Mieke Lismont  

Daniël Van Waenroy  Patrick Van den Branden  

Liliane Haesendonckx  Hugo Verwerft  

Machteld Fonteyn    

https://drive.google.com/file/d/1IheG3PJGkQbYwykLo_Vjx0_xWZWxI9ju/view?usp=sharing
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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4. Adviezen 

 
4.1. Bushokje Krijgslaan: Het districtscollege beslist om een dubbele pijl op het fietspad te 

voorzien. Het kabinet Kennis bekijkt op het bushokje eventueel verplaatst kan worden. 

 

 

4.2. Varkensruggen Kleine Steenweg – blokken Bist: Marc heeft een advies geformuleerd: 

samen volgende vergadering bespreken (We wensen wit geschilderde ruggen en groene 

heggen van 1m hoog) 

 

 

5. Kruispunt Neerlandweg/Krijgslaan 
Het aanbrengen van mogelijk kleine verkeersborden aan het kruispunt 

Neerlandweg/Krijgslaan wordt op volgende vergadering door Danny nog eens herhaald.  

 

6. Ombudsvrouw 
Op maandag 9 maart om 9.30 uur komt de ombudsvrouw naar het WAS. Ze zal haar werking 

voorstellen. 

 

7. Uitwisseling met Mechelen 
Op woensdag 20 mei komt de seniorenraad van Mechelen op bezoek. In de voormiddag 

houden we onze reguliere vergadering, in de namiddag een activiteit. Suggesties zijn Ikea, 

Aspen en Middelheim. Dimitri informeert wat mogelijk is. 

 

Het tegenbezoek naar Mechelen is op 26 november. 

 

Vergadering in mei is dus verplaatst van 11/05 naar 20/5 

 
 

8. Varia 

 
a. Infosessie brandweer: Op 8 juni is er een infosessie van de brandweer over 

brandveiligheid. 

Brandweer Zone Antwerpen staat dag en nacht klaar voor de burger. Maar wat kan u bij u 

thuis doen om brand te voorkomen? Hebt u rookmelders, een vluchtplan? Wat te doen als 

er toch brand uitbreekt? Wees onze held, wij vertellen u graag hoe u zichzelf en anderen 

kan redden.    

 

Deze infosessie is voor alle Wilrijkse 55-plussers en zal in het auditorium van het 

districtshuis plaatsvinden.  

 

 

b. iPad/iPhone lessen: er is (voorlopig) niemand die vrijwillige lesgever wil worden 

(verplicht een opleiding bij Digipolis volgen). Er worden wel workshops in juni 

georganiseerd voor iPad/iPhone. Zowel voor beginners als voor gevorderden. 

De offertevraag loopt nog. 
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c. Wilrijk aan zet: Dimitri vraagt aan de collega’s van participatie en communicatie om een 

het verdere verloop van Wilrijk aan zet voor te stellen. 
 

d. Patrick zal namens de WAS op de centrumraad van dienstencentrum Boeksveld aanwezig 

zijn.  
 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 9 maart 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
http://www.antwerpen.be/


 

   1 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@antwerpen.be 

 

 

 

Aanwezigen 

 

 

 

 

1. Voorstelling ombudsvrouw 

 
Karla Blomme, de ombudsvrouw van de stad, gaf een duidelijke uitleg over de werking van 

haar dienst. De ombudsvrouw behandelt een melding als men uitgepraat is met 't stad. Dat wil 

zeggen dat u de vraag of probleem eerst moet voorgelegd worden aan de stedelijke dienst zelf. 

 

Iedereen kan een afspraak maken op 0800 94843 of ombudsvrouw@stad.antwerpen.be. Meer 

info over de werking van de ombudsvrouw staat hier. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 maart 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
20 april 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Micheline Willems  Mieke Lismont  

Jerry Crombez  Dimitri Commers  

Patrick Van den Branden  Machteld Fonteyn  

Liliane Haesendonckx    

Verontschuldigd 

Nasca De Backer  Franja Marstboom  

Tara Jacobus  Freddy Teughels  

Daniël Van Waenroy    

mailto:ombudsvrouw@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/ombudsvrouw
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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2. Goedkeuring vorige verslag 
Goedgekeurd 

3. Conferentie 

Tegelijkertijd met deze vergadering vergadert de conferentie. Freddy is op de vergadering 

aanwezig. Meer info op de volgende WAS. 

 

4. Zitdag politie 
Mieke zal in de toekomst Micheline vergezellen naar de zitdag van de politie. 

      De vragenlijst van 3 punten die zij zullen voorleggen wordt op de volgende vergadering 

      nog eens extra bekeken. Het regelmatiger controleren van de ondergrondse parking op 

      het Mastplein moet daar zeker bij zijn. 

 

5. Adviezen 

 
5.1. Kruispunt Neerlandweg/Krijgslaan:  

Het aanbrengen van mogelijk kleine verkeersborden aan het kruispunt 

Neerlandweg/Krijgslaan wordt op volgende vergadering door Danny nog eens herhaald. 

 

5.2. Varkensruggen Kleine Steenweg – blokken Bist: We wachten op de tekst en het advies 

van Danny voordat we dit aan schepen Theuns doorgeven. Hij heeft beloofd dit probleem 

aan te pakken. 

 

6. Appreciatie lesgevers computercursus voor senioren 
De WAS vraagt of de vrijwillige lesgevers van de computerlessen een appreciatie van het 

district ontvangen. De lesgevers worden elk jaar uitgenodigd op een lunch in Oversnes. Zij 

worden door de schepen bedankt en ontvangen ook nog een geschenk. 

 

7. Heraanleg van het voetpad van de Boeksveldstraat, tegenover de gebouwen 

van Woonhaven 

 
Patrick vroeg waarom het voetpad in de Boeksveldstraat tegenover de woonhaven niet 

helemaal aangelegd werd. 

 

 
 

8. Varia 

 
a. Het nieuwe blad 2610 Wilrijk werd met veel positieve reacties onthaald. 

 

b. Infosessie brandweer: Op 8 juni is er een infosessie van de brandweer over 

brandveiligheid. Deze infosessie is voor alle Wilrijkse 55-plussers (niet exclusief WAS) en 

zal in het auditorium van het districtshuis plaatsvinden.  
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c. Herhaling: de volgende vergadering vindt plaats op maandag 20/4. Aan de ingang druk je 

op de bel ‘administratie’ om binnen te komen.  
 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 20 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. 

 

 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 (maart 2020) 
Goedgekeurd 

2. Conferentie 

Geen nieuws. De vergaderingen met de stadsschepen zijn uitgesteld. 

 

3. Zitdag politie 
De aanwezige WAS leden vragen aan de afgevaardigde(n) om op de volgende vergadering 

een stand van zaken te geven van de zitdag. Gaat deze nog door? Zo ja, fysiek of digitaal? Hoe 

staat het met de zaken die de WAS heeft aangekaart? 

 

4. Adviezen 
De WAS heeft al hun suggesties en opmerkingen over het fiestpadenplan aan de deskundige 

openbaar domein van het district bezorgd. Dit wordt dan aan het districtscollege bezorgd. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 oktober 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Dienstencentrum Romanza 

Datum volgende 

vergadering: 
9 november 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Jerry Crombez  Nasca De Backer  

Patrick Van den Branden  Machteld Fonteyn  

Dimitri Commers    

Verontschuldigd 

Daniël Van Waenroy  Linda Verlinden  

Liliane Haesendonckx  Hugo Verwerft  

Jan Janssens  Mieke Lismont  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Micheline Willems    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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5. Oversteek Kleine Doornstraat/Folklorenlaan  
Machteld maakt melding van een veilige oversteek voor  fietsers ter hoogte van de Kleine 

Doornstraat en de Folklorelaan. Ze maakt nog foto’s zodat hiervan een advies kan opgemaakt 

worden. 
 

6. Voetpad Edenplein 
De WAS wenst met dank en tevredenheid te reageren op de heraanleg van het voetpad aan het 

Edenplein. TOP! 

 

7. Werken Uitspanningsstraat 
De WAS vraagt om de geplande wekelijkse opkuis van het zand en de modder 

Oudestraat/Uitspanningsstraat te blijven uitvoeren. De hoek van de straat ligt er vaak zeer vuil 

bij. 
 

 

8. Varia 

 
a.    Deze vergadering riep wel aparte gevoelens op : 

 velen waren tevreden om mekaar nog eens terug te zien. 

 sommige waren teleurgesteld over de geringe opkomst ondanks het feit dat 

verschillende leden herhaaldelijk hadden opgeroepen voor een fysieke vergadering. 

In het districtshuis kan niet vergaderd worden maar in Romanza hebben een ruimte 

ter beschikking die voldoet aan alle Corona voorwaarden: 10m² per persoon, open 

ramen en deuren, mondmaskers de hele tijd op,… 

 We hebben het volste begrip en respect voor de leden die risicopatiënt zijn en 

daardoor hebben afgezegd. 

 

b. Een lid vroeg om te onderzoeken of de parking op het Mastplein kan vervangen worden 

door een groene zone. 

 

c. De activiteiten van de CC De Kern zijn terug te vinden hun krantje en online. (film,cine 

kids enz.) 

 

d. Mogelijk wordt er toch nog en fysieke vergadering gepland. Details volgen en risico 

patiënten zijn natuurlijk verontschuldigd. 

 

e. Dank aan Romanza om hun vergaderzaal te mogen gebruiken. 

 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 9 november om 9.30u. 

 

  



 

   3 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@antwerpen.be 

 

 

  

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 nieuws. De vergaderingen zijn uitgesteld. 

 

3. Zitdag politie 
Door corona geen aanwezigheid van de WAS afgevaardigden. De verslagen van de afgelopen 

vergaderingen worden wel opgevraagd. 

 

4. Adviezen 

4.1.  Oversteek Kleine Doornstraat/Folklorenlaan  
Het advies is goed en mag naar het districtscollege doorgestuurd worden. Wel wordt er 

opgemerkt dat er op meerdere plaatsen in de Kleine Doornstraat problemen zijn voor fietsers 

om de rijbaan over te steken. 

 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 november 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Online 

Datum volgende 

vergadering: 
14 december 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Micheline Willems  

Mieke Lismont  Marc Barzeele  

Patrick Van den Branden  Machteld Fonteyn  

Dimitri Commers    

Verontschuldigd 

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Hugo Verwerft    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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4.2.  Fietsoversteek Geitepad-Doornstraat 
Op ons advies zijn er hekken geplaatst om niet direct de straat over te steken. Naast de hekken 

is echter nog voldoende ruimte zodat een ervaren fietser toch zonder af te stappen de straat 

kan oversteken. De WAS vraagt om ervoor te zorgen dat het niet meer mogelijk is om de 

hekken te omzeilen en zo ineens te kunnen oversteken. Bijvoorbeeld door daar eens struik te 

zetten. 

 

 

4.3.  Aziëlaan 
De WAS heeft nota genomen van het plan maar heeft geen opmerkingen. Het is wel belangrijk 

dat de buurtbewoners betrokken waren/zijn bij de opmaak van dit plan. 

 

 

5. Varia 

 
a. De stad Antwerpen start deze maand terug met een belronde naar alleenstaande senioren. 

Buiten een babbel wordt er ook gepolst of de senioren hulp nodig hebben. Boodschappen 

doen, een wekelijkse babbel, poetshulp, medische hulp,…  

 

 

b. Meerdere stadcollega’s kunnen helaas hun normaal werk nu niet uitvoeren (cultuurcentra, 

zwembaden, musea,…) Deze worden nu wel tijdelijk ingezet in noodopdrachten zoals het 

bemannen van de telefooncentrale met vragen rond corona, medewerker in een 

triagecentrum of als coronasteward. Deze laatste wandelt mee met de gemeenschapswacht 

en spoort mensen aan om de maatregelen na te leven. Volgens de WAS mag er nog meer 

controle gebeuren. Er zijn nog te veel mensen die zich niet aan de regels houden (grote 

groepen, geen mondmasker, geen 1.5m afstand houden,…) 

 

c. Alle activiteiten van CC De Kern zijn tot eind dit jaar afgelast. De bibliotheek blijft wel 

open. 

 

     

De volgende vergadering is voorzien op maandag 14 december om 9.30u. 
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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
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd 

2. Conferentie 

De afgelopen weken is er een vergadering met schepen Kennis en Marinower geweest. De 

beide verslagen kunnen jullie hier lezen.  

De afgevaardigden van de WAS in de conferentie brengen steeds de overige WAS leden op de 

hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Zo is iedereen op de hoogte.  

 

3. Buslijn 22 

 
Er gaan volop geruchten dat buslijn 22 wordt ingekort of afgeschaft. Deze buslijn is echter 

zeer belangrijk voor de Wilrijkse senioren. De bus stopt oa nabij woonzorgcentrum 

Bloemenveld, dienstencentrum Romanza en residentie Elsdonck. De WAS vraagt aan het 

districtscollege wat er met buslijn 22 gaat gebeuren en hoopt dat het districtscollege de WAS 

steunt in het behouden van deze belangrijk buslijn voor de Wilrijkse senioren. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
14 december 2020 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Online 

Datum volgende 

vergadering: 
11 januari 2021 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Hugo Verwerft  Micheline Willems  

Patrick Van den Branden  Marc Barzeele  

Dimitri Commers  Machteld Fonteyn  

Jean Knops    

Verontschuldigd 

Freddy Teugels  Linda Verlinden  

Jacques Martinet  Mieke Lismont  

https://drive.google.com/drive/folders/1IEvjrwhgQoD4C8wC3BwUyoBdiOeu5lHr?usp=sharing
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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4. Zitdag politie 
Alle vergaderingen zijn voor onbepaalde duur uitgesteld. 

 

5. Adviezen 

5.1.  Oversteek Kleine Doornstraat/Folklorenlaan  
Het advies is door het districtscollege behandeld. Dit kruispunt wordt heraangelegd. Volgend 

jaar is de heraanleg van het kruispunt Laaglandweg – Kleine Doornstraat in de begroting 

ingeschreven voor 312.000 euro. Conform de seniorenparagraaf zal de WAS op de hoogte 

gehouden worden van de plannen. 

 

 

6. Varia 

 
a. Heeft de stad al een vaccinatieplan? Wanneer worden de senioren gevaccineerd? Wordt er 

rekening gehouden met senioren die slecht te been zijn en niet naar een vaccinatiecentrum 

kunnen? 

b. Het fietspad aan het kruispunt Krijgslaan – Universiteitsplein is onduidelijk. Op sommige 

plaatsen is het onduidelijk of verwarrend. 

c. Opkuisen bladeren: op sommige plaatsen liggen er verrotte bladeren. Is er een kuisplan? 

Parkeerverbodsborden om beter te kuisen? 

d. De huizen in de Groenstraat hebben een nieuwe ophaalkalender gekregen, maar dan van 

district Hoboken. Wordt die van Wilrijk ook nog gebust? 

e. Fietspadenplan: stand van zaken 

f. Wie niet aan de WAS vergadering kan deelnemen, stuurt een verontschuldiging. 

g. Helaas is er ook geen eindejaarsdrink/etentje voor de WAS. We halen dit in zodra het 

mogelijk is. 

h. In 2021 vergaderen we op volgende dagen: 11/01, 8/02, 8/03, 12/04, 10/05, 14/06, 13/09, 

11/10, 8/11 en 13/12. 

 

i. Prettige eindejaarsfeesten. Een goede gezondheid en hopelijk wordt volgend jaar 

aangenamer. 

     

De volgende vergadering is voorzien op maandag 11 januari om 9.30u. 
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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
http://www.antwerpen.be/

