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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Volgende vergadering een agendapunt met als titel ‘Digitalisering’ toevoegen. 

 

2. Laatste voorbereidingen open vergadering: overlopen planning + 

presentatie 
De WAS is klaar voor de open vergadering van 14/10/2016. De flyers zeker niet vergeten. 

 

3. Mail verkeersveiligheid Sint Camillusstraat: antwoord verzorgen 
Deze melding zal aan de bevoegde dienst worden overgemaakt.  

 

4. Meldingskaart: on- en offline 
Dit blijft een heikel punt voor de WAS. Net nu in de pers allerlei artikels verschijnen dat 

nog niet iedereen mee is in het digitaal verhaal, blijkt er nog steeds geen manier te zijn om 

via het A-blad toch nog een papieren klachtenmelding te doen. Dit probleem zal ook 

worden geagendeerd op de Conferentie en terug worden geagendeerd op de volgende 

WAS zie punt 1. 

Agenda 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 oktober 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
14 november 2016 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Linda Verlinden  Daniël Van Waenroy  

Marc Barzeele  Jean Knops  

Liliane Haesendonckx  Jacques Martinet  

Hugo Verwerft  Freddy Teughels  

Verontschuldigd 

Dimitri Commers  Evelien Poppe  

Paul Hellemans  Wilfried Paesschierssens  
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5. Sociaal infopunt 
Bij navraag blijkt dat dit aanspreekpunt reeds geruime tijd niet meer bestaat. Er zal worden 

nagekeken wat de aanleiding was en de gevolgen van dit beslist beleid. 

 

6. Fietsoversteek Geitenpad - Doornstraat 
Deze case zal worden gebruikt op de open vergadering, om alzo onze advies - werking 

beter toe te lichten. Na deze samenspraak in de open vergadering zal dit vermoedelijk 

uitmonden in een advies aan het districtsbestuur.  

 

7. Opvolging adviezen 
De WAS merkt op dat niet alle adviezen op het web aanwezig zijn. Ook de recente 

aanpassingen van nieuwe WAS leden is nog niet gebeurd. Vanuit de administratie zullen 

de nodige aanpassingen gebeuren.   

 

8. Varia 
 Opendeurdagen ‘Oversnes’ 18 en 19 november 2016 

 Retrofuif in dienstencentrum Romanza 5 oktober 2017 

 Funeraire wandeling ism. ‘Wilrica’ 1 euro, info aan balie districtshuis 

 

 

 


