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Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

 

 

Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen & goedkeuring vorig verslag door de aanwezige leden. 

 

2. Bestuursakkoord 2013-2018 

Wat is gerealiseerd van de punten ‘Senioren – Sociale Zaken – Gezin’? 

 (67) Heel wat bedenkingen worden gemaakt over de waardering van de vele vrijwilligers 

in het Zorgbedrijf. 

 (70) Mantelzorgpremie is concreet in uitvoering. 

 (72) Digitalisering: te weinig oog voor diegenen die niet meekunnen. Meer 

overgangsmaatregelen dringen zich op. 

 (74) Seniorenbeurs (zorgmarkt) voorzien in CC De Kern in maart 

 (86) Administratieve vereenvoudiging: dient nog een tandje bijgestoken – o.a. formulier 

aanvraag mantelzorgpremie dient nog aangepast. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
8 januari 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk  
Datum volgende 

vergadering: 
12 februari 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Wilfried Paesschierssens  Linda Verlinden  

Liliane Haesendonckx  Jan Janssens  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft    

Verontschuldigd 

Dimitri Commers  Gilbert Van Nuffel  

Ingrid Schunzelaar  Ludwig Wauters  

Daniël Van Waenroy  Monique Van Pellecom  

Afwezig 

Hugo Haazen    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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 (87) Overleg is concreet. 

 (89) Duidelijke aanduiding openbare toiletten: 

 

Algemeen wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot de paragraaf (6) ‘Senioren’ in het 

bestuursakkoord van de Stad Antwerpen (1 blz.), waarin gesteld wordt: “Het seniorenbeleid is een 

gedecentraliseerde bevoegdheid”, het Wilrijkse bestuursakkoord (4 blz.) heel wat bevoegdheid 

overschrijdende maatregelen bevat. 

 

3. Speelpleintje Oversneslaan 

Verplaatst naar volgende vergadering wegens afwezigheid van Danny. 

4. Evaluatie open vergadering  

De vergadering wenst Jan proficiat voor de geslaagde voorstelling van de WAS. 

Er waren niet zoveel belangstellenden – misschien ook door het zeer slechte weer, maar ze waren 

wel erg geïnteresseerd.  

Het dienstencentrum Oosterveld is minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de 

parkeergelegenheid is er ook niet optimaal. 

De aangebrachte vragen (zie ook vorig verslag) worden overgemaakt aan het college: 

parkeerplaats voor minder validen voor de deur op openbare weg voor bezoekers (werd reeds 

gevraagd maar blijkbaar geweigerd?) 
 

5. Varia 

 
1. Gevaarlijke toestand met fietsers die vanuit het Neerlandpark de Kleine Doornstraat 

oversteken wordt verder besproken in volgende vergadering. Ook het voorrangprobleem 

aan Heistraat-Mastplein dient verder besproken.(Hugo) 

2. Wilfried laat zich verontschuldigen voor de 3 volgende maanden. Marc zal nu de WAS 

mailbox beheren. Dimitri heeft hem de logingegevens bezorgd. 

3. Jean wordt gevraagd om als afgevaardigde bij de Wilrijkse Cultuurraad te fungeren. 

4. Aan Gilbert of Danny zal gevraagd worden om Robert op te volgen als afgevaardigde bij 

DC Oversnes. 

5. Siegrid De Schepper (buurtzorgmanager) dient ook uitgenodigd op volgende 

vergaderingen. 

6. Volgende vergadering (12/2) zullen de reeds uitgebrachte WAS-adviezen geëvalueerd 

worden. 

7. Op de agenda staat 13 maart vermeld als vergaderdag. Dit moet maandag 12 maart zijn.  
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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@stad.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  

 
 WAS cloud: https://drive.google.com/drive/folders/0B953PTb8DjbWY1NxS0pncER5aGc 

        

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
https://drive.google.com/drive/folders/0B953PTb8DjbWY1NxS0pncER5aGc
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen & goedkeuring vorig verslag door de aanwezige leden. 

 

2. Memorandum 

Gezien de afwezigheid van Freddy wordt dit punt verdaagd naar volgende vergadering. 

 

3. Conferentie: terugkoppeling 

Gezien de afwezigheid van Freddy wordt dit punt verdaagd naar volgende vergadering. 

Voor een standpunt betreffende vrijwilligers en consumpties zullen vergadering van de 

conferentie afwachten. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 februari 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk  
Datum volgende 

vergadering: 
12 maart 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Daniël Van Waenroy  Linda Verlinden  

Liliane Haesendonckx  Jan Janssens  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Monique Van Pellecom  Ingrid Schunzelaar  

Evelien Poppe  Greet Rotty  

Sofie de Mooij  Ilse Engeler  

Hugo Verwerft  Gilbert Van Nuffel  

Verontschuldigd 

Freddy Teughels  Wilfried Paesschierssens  

Afwezig 

Hugo Haazen  Ludwig Wauters  
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4. Evaluatie ingediende adviezen 

 Aanduiding openbare toiletten: nog steeds geen antwoord. 

 Zwakke weggebruikers: OK (Antwoord: kabinet Burgemeester – Zichtbaarheid Fietsers) 

 Sedert februari 2017: vanuit bushokje aan DC Oversnes is opstap naar bus gevaarlijk wegens 

onzichtbaar fietspad door reclamebord aan zijkant bushokje.  

 

De verantwoordelijken van de adviezen geven aan Dimitri de adviezen door die nog niet 

voldoende beantwoord zijn. Deze adviezen worden dan op gebundeld op het districtscollege 

geagendeerd. 

 

5. Seniorenbeurs (zorgmarkt)  

Deze “zorgmarkt” zal plaats vinden in CC De Kern op maandag 26 maart 2018. 

Dit is een organisatie van het forum Wilrijkse seniorenverenigingen.  

De eerste concrete plannen van deze zorgmarkt zijn pas in december gemaakt. Veel info was er in 

januari nog niet.  

 

6. Speelpleintje Oversneslaan 
Bij de aanleg werd geen PVE advies gevraagd aan de WAS noch aan de Wilrijkse andere raden. 

Noch werden de buurtbewoners uitgenodigd voor eventuele inspraak, er werd enkel een infobrief 

in de buurt gebust.  

 

7. Geitepad 
Oversteek in Doornstraat: nog steeds geen aanpassingswerken. 

 

8. Opvolging Robert als afgevaardigde bij DC Oversnes. 
Ter vervanging van Robert als WAS-afgevaardigde voor DC Oversnes zal Danny deze taak op 

zich nemen.  Ook voor DC Oosterveld en DC Valaar, die nog geen afvaardiging hebben, zullen 

resp. Jan & Marc die taken op zich nemen. 

 

9. Varia 

 
a. Info naar eenzame & zorgbehoevende personen (via postbode): De rapporten werden naar 

de respectievelijke DC doorgestuurd. 

b. Het in opbouw zijnde nieuwe DC in de Krijgslaan zal “DC BOEKSVELD” heten. 

c. Cultuurraad 16/04: 

a. Beschildering pilaren A-12 

b. Verzekering vrijwilligers 

d. PilArt12 – project: Verzameling allerlei activiteiten (soort festival) waarin ook het 

Zorgbedrijf aan deelneemt. 

e. Volgende vergaderingen 12/03 & 09/04 (wel in de paasvakantie, maar gaat door) 
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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@stad.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 vorig verslag 

Goedkeuring vorig verslag door de aanwezige leden. 

 

2. Gevaarlijke toestand met overstekende fietsers Kleine Doornstraat  

Hugo bracht een knelpunt naar voren: de doorsteek van park van Eden naar de Kleine Doornstraat 

thv huisnummer 31 is zeer risicovol. Zijn voorstel : zebrapaden of een betere markering.  

 

Hugo mailt zijn punten/presentatie naar Linda. Zodra zij deze ontvangen heeft, wordt dit 

geagendeerd op het college. 

3. Voorrangsprobleem Heistraat-Mastplein 

Hugo bracht nog een knelpunt naar voren: het kruispunt Mastplein-Heistraat waar de 

autobestuurders komende van de Jules Moretuslei geen voorrang geven aan diegene die van het 

Mastplein komen. Zijn voorstel: een bord B17 in de Heistraat.  

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 maart 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk  
Datum volgende 

vergadering: 
9 april 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Daniël Van Waenroy  Linda Verlinden  

Gilbert Van Nuffel  Jan Janssens  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Monique Van Pellecom  Ingrid Schunzelaar  

Freddy Teughels  Greet Rotty  

Sofie de Mooij  Hugo Verwerft  

Verontschuldigd 

Wilfried Paesschierssens  Evelien Poppe  

Liliane Haesendonckx  Ludwig Wauters  
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Hugo mailt zijn punten/presentatie naar Linda. Zodra zij deze ontvangen heeft, wordt dit 

geagendeerd op het college. 

4. Presentatie jumelages Wilrijk 

Gilbert gaf een boeiende presentatie over de jumelages met Niedernhausen en Ilfeld. 

5. Conferentie: terugkoppeling en voorstelling memorandum  

Danny en Freddy hebben op de conferentie een debat gehad met de Antwerpse politici over het 

stedelijk memorandum. In Wilrijk komt er geen debat met de Wilrijkse politici over het 

memorandum. 

 

6. Varia 

 
a. Jean bedankte Linda dat zij zijn (onze) adviezen heeft doorgegeven. 

 

b. Marc stelde voor om iemand van de verkeerspolitie of dienst mobiliteit uit de nodigen om 

de verkeersreglementen (vooral die betreffende voorrang van de fietsers) onder de loep te 

nemen.  Dimitri zal contact maken. 

 

c. Monique en Danny zullen het WAS vertegenwoordigen op de opening van het DC 

Oosterveld. Er worden nieuwe flyers van het WAS meegegeven.  Dimitri zorgt voor een 

ontwerp. 

 

d. Ieder lid wordt gevraagd om zijn agendapunten ten laatste één week voor de vergadering 

naar Dimitri te sturen. 

 

e. De vergadering op 14 mei zal in Residentie Elsdonk (Klaproosstraat 78, 2610 Wilrijk ) ipv 

het districtshuis doorgaan. De residentie ligt achter woonzorgcentrum Bloemenveld. Het 

staat met pijlen aangeduid. Startuur (9.30 u) blijft hetzelfde. 

 

f. Volgende vergadering is op maandag 9 april om 9.30 uur in het districtshuis, zaal 

Oosterveld. 
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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@stad.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 vorig verslag 

Goedkeuring vorig verslag door de aanwezige leden, na een paar toelichtingen over onveiligheid 

Neerlandpark. 

 

2. Conferentie. 

Volgende vergadering van de conferentie heeft plaats op 23/04. Sedert de vorige vergadering 

hebben nog geen bijeenkomsten van de conferentie plaats gevonden. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 april 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk  
Datum volgende 

vergadering: 
14 mei 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Sofie de Mooij  

Daniël Van Waenroy  Wilfried Paesschierssens  

Jan Janssens  Liliane Haesendonckx  

Marc Barzeele  Ingrid Schunzelaar  

Monique Van Pellecom  Jean Knops  

Verontschuldigd 

Dimitri Commers  Gilbert Van Nuffel  

Linda Verlinden  Hugo Verwerft  

Evelien Poppe  Ludwig Wauters  

Freddy Teughels  Greet Rotty  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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3. Varia. 

a. Liliane: Voorstel om de dienstencentra te voorzien van nieuwe act. 

b. Jacques: Waardering van de vrijwilligers is veel te zwak. 

c. Monique: Vraag naar vrijwilligers op 19/5 – Lia Linda - in CC De Kern.  

d. Marc: Uitnodiging van een verkeersdeskundige op onze vergadering voor toelichting van 

het verkeersreglement, vooral voor voetgangers & fietsers tegenover auto’s. 

e. Jean: kennisgeving van de lijst “iedereen burger” met te verbeteren beleidspunten. 

f. Volgende vergadering is op maandag 14 mei om 9.30 uur in de residentie Elsdonk, 

Klaproosstraat 78 te Wilrijk, gelegen achter woonzorgcentrum Bloemenveld. 

 

  
 

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@stad.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 / 2 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

 

 

Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

De goedkeuring van vorig verslag wordt verdaagd naar volgende vergadering op 11/06. 

2. Conferentie 

 

a) Voor de waardering van de vrijwilligers & eventuele vergoeding wacht de conferentie het 

antwoord van Johan Demunck (directeur Zorgbedrijf) af. 

b) Verslaggeving conferentie. 

c) Discussie samenstelling en werking senioren raden  “oude stijl” versus “nieuwe stijl” 

d) (2.1) Regels verkiezingen: niet district gebonden. 

3. Sneuvelnota 

Een oplossing werd gevonden voor het opmaken van de verslagen van de WAS-vergaderingen via 

een beurtrol tussen 3 vrijwilligers Jacques, Freddy en Marc. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
14 mei 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Residentie Elsdonck 

Datum volgende 

vergadering: 
11 juni 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Daniël Van Waenroy  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Monique Van Pellecom  Dimitri Commers  

Freddy Teughels  Sofie de Mooij  

Verontschuldigd 

Greet Rotty  Gilbert Van Nuffel  

Evelien Poppe  Liliane Haesendonckx  

Wilfried Paesschierssens  Ludwig Wauters  
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4. Heraanleg Heldenplein. 

Dit gerucht blijkt in alle opzichten totaal voorbarig aangezien er nog geen concept, geen budget en 

geen ontwerp voor is opgesteld. Wordt besproken als variapunt op de districtscollege van 14/05. 

 

5. Varia 

5.1. Rondleiding in Residentie Elsdonck 

5.2. Volgende vergadering in het Districtshuis op maandag 11/06. 

 

 

 

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@stad.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
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen 

Goedkeuring vorige verslagen (april en mei) door de aanwezige leden. Voor het verslag van mei 

had Jan wel moeite met de woordkeuze ‘voorbarig’ in de tekst over de heraanleg van het 

Heldenplein, vermits er toch al wat randvoorwaarden zijn vastgelegd. 

De WAS wil graag in de toekomst, zoals reeds in het verleden al doorgegeven aan het 

districtscollege, dat de seniorenparagraaf bij elke heraanleg (groot en klein) wordt toegepast. 

 

2. Conferentie 

Danny zal op de conferentie informeren naar de evaluatie/resultaten van de verschillende 

seniorenadviesraden. Hij zal ook de vraag stellen of er in de toekomst voor de verschillende raden 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
11 juni 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
10 september  2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Daniël Van Waenroy  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Monique Van Pellecom  Dimitri Commers  

Wilfried Paesschierssens  Ludwig Wauters  

Verontschuldigd 

Greet Rotty  Liliane Haesendonckx  

Sofie de Mooij  Evelien Poppe  

Freddy Teughels  Gilbert Van Nuffel  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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dezelfde regels kunnen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld geen verplichte afvaardiging van 

seniorenverenigingen of activiteiten organiseren. 

3. Advies voorrang Heistraat/Mastplein 

Hugo en andere collega’s hebben opgemerkt dat de verkeersborden op het kruispunt Mastplein / 

Heistraat verkeerd werden veranderd. Er wordt opnieuw gevraagd om ook een 2
de

 bord te plaatsen 

aan de uitrit van het Mastplein waarop duidelijk staat dat hier de auto’s voorrang hebben.  De 

dienst mobiliteit van de stad adviseert om geen extra bord te plaatsen. De WAS vraagt aan het 

districtscollege om dit toch te herzien en hier een bord te plaatsen. Hugo contacteert hiervoor het 

districtscollege. 

4. Praktische afspraken beëindigen bestaande WAS deze legislatuur 

 

De huidige WAS-ploeg blijft in functie tot eind dit jaar. Vanaf de volgende legislatuur start de 

nieuwe WAS. Alle huidige leden kunnen zich opnieuw kandidaat stellen. Eind dit jaar zal er terug 

een infosessie plaatsvinden waar geïnteresseerde senioren zich kunnen informeren naar de 

werking van de WAS en zich kandidaat stellen. 

5. Varia 

a. Een werkgroep gaat een tekst maken voor schepen Duchateau om meer aandacht vanuit de 

stedelijke diensten te vragen voor de bezorgdheden en knelpunten die in de WAS 

besproken worden.  

b. Dimitri informeert wanneer en waar de zitdag van de politie doorgaat. 

c. In het najaar zijn er terug opfriscursussen wegcode. Er zal ook een cursus voor de WAS 

georganiseerd worden, waarschijnlijk op 10 september. 

d. Er wordt opnieuw aan het districtscollege een stand van zaken over het advies van de 

plaspunten gevraagd. 

e. Bij het bezoek aan de seniorenadviesraad van Hoboken kreeg iedereen van de WAS een 

infobrochure van Hoboken met allerlei info voor de Hobokense senior. Monique vraagt of 

zoiets ook in Wilrijk kan gemaakt worden.  

f. Monique merkte op dat de standhouders op de opening van het nieuwe dienstencentrum 

Oosterveld weinig succes hadden. Binnen was er veel volk maar aan de standen weinig. 

  



 

   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@stad.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 door de aanwezige leden 

2. Opfriscursus wegcode 
Uitgebreide opfriscursus wegcode 

3. Conferentie 

Het project 'voorstel tot werkingsstructuur' van de SRSA (conferentie), uitgewerkt door een 

werkgroep, zal besproken worden op 24 september in de conferentie. 

Dit project wordt door de leden van de WAS als voorbarig bestempeld aangezien het nieuwe 

bestuur zowel over de eventuele toekomstige werking van de WAS als van de conferentie zal 

beslissen. Bespreking op de WAS in oktober. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 september 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
8 oktober 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Freddy Teughels  

Daniël Van Waenroy  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Monique Van Pellecom  Ludwig Wauters  

Evelien Poppe  Liliane Haesendonckx  

    

Verontschuldigd 

Greet Rotty  Jean Knops  

Sofie de Mooij  Wilfried Paesschierssens  

Hugo Verwerft  Gilbert Van Nuffel  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Gele doos (Monique) 
Het bewaren van medische gegevens enz.. op een vaste plaats in huis.(cfr project lopend in 

Gent en Brugge ) Monique volgt de lopende projecten op. 

Er zijn zowel positieve als negatieve reacties (er wordt verwezen naar ICE en er zouden ook 

praktische bezwaren zijn). Er wordt beslist dit mee te nemen naar de conferentie.  

5. Varia 

 

a. Linda Verlinden, districtsschepen, laat weten dat de SPA fractie de WAS verslagen te 

summier vindt. De vergadering vindt dit onterecht.  

 

b. Ludwig vraagt of er iets werd overgemaakt aan het districtscollege i.v.m. de 

seniorenparagraaf. ( cfr vorig verslag). 

 

c. Elsdonk/Oosterveld: wijkmanager? Niet gekend. ( op agenda volgende vergadering) 

 

d. Jean verblijft in Revarte. Jan en Danny gaan er naar toe. 

 

e. 23 en 24 november opendeurdagen in Oversnes. 

 

f. 22 september buurtfeest rond Romanza, aanwezigheid van de WAS is niet vereist. 

 

g. Afgevaardigde van de WAS in Oversnes (Danny) ontving twee vragen i.v.m. lawaai 

overlast en steentjes. Hij raadde de bewoners de meldingskaart aan. 

 

h. Ludwig stelt de vraag: Wat hebben wij als WAS gedaan? Jan stelt voor dat hij voor 

zichzelf een evaluatie maakt. Op de agenda voor oktober een algemene evaluatie in deze. 

 

i. Zitdag politie: Marc, Danny en Ludwig zullen de WAS vertegenwoordigen. Verslag van 

deze avond op de volgende vergadering. 

 

j. De vraag van Hugo Verwerft i.v.m. de verkeerssignalisatie Mastplein/ Heistraat werd 

unaniem goedgekeurd. De uitvoering is echter slecht en de situatie schept nu nog meer 

verwarring. Er wordt dan ook gevraagd om de situatie terug in de oorspronkelijke staat te 

herstellen plus een extra bord in de Heistraat. Dit wordt op het districtscollege besproken. 

 

k. Jan merkt op dat het AWV. een schrijven richtte aan de gemeentebesturen met de vraag 

overbodige verkeersborden te verwijderen, daar waar ze het op de gewestwegen zelf niet 

doen, cfr onze vraag i.v.m. de Boomsesteenweg. 
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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@stad.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 door de aanwezige leden 

 

2. Conferentie: voorstel tot werkingsstructuur 

 
Op de vraag hoe wij erover denken welke structuur in de toekomst moet gevolgd worden 

wensen wij momenteel geen uitspraak te doen. 

Dit kan beter terug bekeken worden op de bijeenkomst in januari 2019 na de vorming van de 

diverse besturen. 

 

3. Evaluatie WAS (Ludwig) 
Aangezien Ludwig vandaag afwezig was, wordt dit punt verdaagd naar volgende vergadering. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
8 oktober 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
12 november 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Freddy Teughels  

Wilfried Paesschierssens  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Monique Van Pellecom  Greet Rotty  

Hugo Verwerft    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jean Knops  

Daniël Van Waenroy  Gilbert Van Nuffel  

Evelien Poppe    

    

Ludwig Wauters  Sofie de Mooij  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Zitdag politie (Danny) 
De WAS zal elke maand max. 3 mensen (Daniël, Ludwig & Marc) afvaardigen naar de 

maandelijkse zitdag van de politie. Deze vindt elke eerste maandag van de maand om 19 uur 

plaats.   

 

5. Varia 

 

a. Dienstencentrum Oosterveld: Toelichting over de werking na 1 jaar. 

 

a. Gebruik van maaltijden ongeveer evenredig verdeeld tussen bewoners en mensen 

uit de omgeving. 

b. Problemen met parkeerplaatsen die door studenten worden ingenomen. 

c. Dit jaar zal er een kerstmenu voorzien zijn voor de ganse wijk. 

d. Op 23/11 is er een Google-beurs in Brussel. (BIGO → ICT) Kostprijs voor de bus 

+ gids : 20.00 € 

e. Buurt-ontbijt Halloween. 

f. Vraag naar vrijwilligers. 

 

b. Bushokje Krijgslaan: Werd doorgegeven naar diensten van de Stad.  Zal tevens nogmaals 

op de agenda van het districtscollege gezet worden. 

 

c. Er is een goede samenwerking tussen de wijk Elsdonk & de parochie Pius X 

 

d. Poortjes oversteek Geitenpad met Doornstraat = OK.   

 

e. De arceringen voor het oversteken van de Kleine Doornstraat aan het Park van Eden zullen 

verbreed worden. 
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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@stad.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 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd, mits opmerkingen over de conferentie 

en de oversteek van de Kleine Doornstraat aan het Geitepad. 

 

2. Zitdag politie (Danny) 
De zitdag van de politie heeft zijn nut en is succesvol: 

 Sommige opmerkingen zijn in behandeling, anderen worden later uitgewerkt omdat deze 

door meerdere regio’s moeten bekeken  worden (overkoepelend)  

 Het verslag van de zitdag is vertrouwelijk. Maar de WAS had toch graag een antwoord op 

al hun vragen gehad en deze kenbaar kunnen maken. 

 

3. Conferentie: voorstel tot werkingsstructuur 
Alle huidige voorstellen op de Conferentie zijn voorbarig en overbodig zolang er geen nieuwe 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 november 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
3 december 2018 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Daniël Van Waenroy    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jean Knops  

Sofie de Mooij  Gilbert Van Nuffel  

Evelien Poppe  Wilfried Paesschierssens  

Greet Rotty  Linda Verlinden  

Ludwig Wauters    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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adviesraden en districtsbesturen gevormd zijn door de verkiezingen: nu worden allen maar 

lopende zaken afgehandeld. Danny en Freddy zullen wel de WAS blijven vertegenwoordigen. 

 
Op de vraag hoe wij erover denken welke structuur in de toekomst moet gevolgd worden 

wensen wij momenteel geen uitspraak te doen. Dit kan beter terug bekeken worden op de 

bijeenkomst in januari 2019 na de vorming van de diverse besturen. 

 

4. Evaluatie WAS (Ludwig) 
Vermits Ludwig opnieuw afwezig was, zal Dimitri aan hem zijn presentatie en evaluatie 

vragen zodat deze al door de WAS kan bekeken worden.  

 

5. Varia 

 

a. De gevraagde arceringen in de Kleine Doornstraat zijn niet aanwezig en dus ook niet 

verbreed. 

 

b. Open vergadering pas begin volgend jaar nav de oproep voor een nieuwe WAS. 

 

c. De WAS wenst nog steeds dat het districtscollege de seniorenparagraaf toepast. Nu is er 

het gevoel dat dit niet steeds gebeurd. 

 

d. Dimitri had graag van de WAS geweten of hun verwachtingen van de WAS zijn ingelost. 

Wat werkte goed, wat kan beter,… Dit wordt op de eerstvolgende vergadering van 

MAANDAG 3 DECEMBER om 9.30u besproken. Voorts vraagt Linda om eens na te 

denken over het seniorenbudget. 

 

Tevens zou iedereen ook het memorandum eens moeten bekijken en dan aangeven waar 

de voorkeur en de meest dringende aanpassingen zouden moeten gebeuren. Indien deze 

“dringende” werken ook bovenlokaal van toepassing zijn, kunnen deze punten op de 

conferentie gebracht worden. 

 

e. Op advies van het WAS werden er 2 aanpassingen uitgevoerd aan het bushokje bij 

Oversnes: de wachtbuis is weggenomen, het districtscollege vraagt aan ClearChannel om 

het reclamepaneel van het bushokje naar de achterkant te verplaatsen. Een extra 

verlichtingspaal kan niet geplaatst worden. 

 

f. Link ouderenadviesraad in vraag en antwoord: 

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/frisse-wind-in-de-zeilen-

voor-lokale-ouderenraden 

 

 

  

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/frisse-wind-in-de-zeilen-voor-lokale-ouderenraden
https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/frisse-wind-in-de-zeilen-voor-lokale-ouderenraden
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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@stad.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 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Zitdag politie 
I.v.m. de aanwezigheid van onze afgevaardigden bij de politiebijeenkomst werd gevraagd of 

er, niettegenstaande de geheimhouding, toch verslag zou kunnen gebracht worden over de 

punten die ons aanbelangen. Zijn er reeds antwoorden op onze vragen? 

 

3. Conferentie: voorstel tot werkingsstructuur 
Cederlaan : quid sorteerstraten? Er werd beslist een vervangende tekst over te maken waar 

punt drie niet meer zal vermeld worden. 

 

Geitenpad/Doornstraat: Situatie is hier niet duidelijk en er werd ook gewezen op de slechte 

zichtbaarheid door de vrachtwagens die daar geparkeerd staan. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
3 december 2018 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
14 januari 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Daniël Van Waenroy  Wilfried Paesschierssens  

Linda Verlinden    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jean Knops  

Sofie de Mooij  Gilbert Van Nuffel  

Evelien Poppe  Ludwig Wauters  

Greet Rotty    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Evaluatie WAS  
Algemeen werd er geopperd dat onze werking goed is. 

De terugkoppeling en de opvolging van adviezen is voor verbetering vatbaar. 

Gedachtewisseling en adviezen over andere items dan de openbare ruimte, komen te weinig 

aan bod. 

 

5. Varia 

 

a. Vuilbakjes zouden op grotere afstand van zitbanken moeten geplaatst worden , dit i.v.m. 

aantrekken van wespen in de zomer. 

 

b. Er wordt gevraagd om ons vooraf en tijdig te betrekken bij op komst zijnde wijzigingen 

aan de openbare ruimte bv: Valaardreef en Bosheidelaan. 

 

c. Op de Groenenborgerlaan zou nieuwe asfalt geen luxe zijn. 

 

d. Parkeerverbod in omgeving zebrapad: aandachtspunt voor de ordehandhavers. 

 

e. De betonnen afgeronde langwerpige obstakels op de Kleine steenweg, aangebracht tussen 

de haaks op de rijbaan gelegen parkeerplaatsen en het fietspad, zijn hinderlijk voor blinden 

en slechtzienden. 

 

f. In januari zou een gastspreker van het Ecohuis langskomen i.v.m. een Europees project 

over isoleren van woningen bij kwetsbare doelgroepen. 
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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@stad.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/

