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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

2. Bedanking 

 

Robert bedankt in naam van de WAS Linda en Dimitri voor de goede en aangename 

samenwerking en de vlotte communicatie tussen bestuur, administratie en de WAS gedurende het 

afgelopen jaar. 
 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 11 januari 2016, 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
08/02/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Linda Verlinden  

Hugo Verwerft  Daniël Van Waenroy  

Freddy Teughels  Marc Barzeele   

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Min Baelemans  

Verontschuldigd 

Pascal Van der Heyden  Liliane Haesendonckx  

Hugo Haazen  Michel Dewilde  
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3. Rolverdeling vergadering (verslagnemer, moderator) 

 

Voorstel om de vergadering periodiek te laten leiden (moderator) door iemand anders werd niet 

weerhouden. Men vond dat Robert het goed doet en men gaf de voorkeur om het zo te laten.  

Verslaggever zal wel maandelijks iemand anders zijn, maar zal niet zo strikt worden opgevolgd 

aangezien er eventueel genoeg leden zijn die de “aangeduide” eventueel willen  vervangen. 

Na rondvraag wie eventueel wat wil doen (bv. bij afwezigheid van een collega),volgende lijst: 

Verslaggever JA:  Jan, Freddy, Ingrid, Ludwig, Min, Wilfried, Jean, Marc, Danny, Hugo V.                                                                                                                                                                                             

Verslaggever NEE : Monique 

Moderator JA: Jan, Ludwig, Wilfried, Marc, Danny 

Moderator NEE: Freddy, Ingrid, Monique, Min, Jean, Hugo V. 
 

4. Gemeenschappelijk e-mailadres 

 

Het officieel e-mail adres seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be is het adres van waaruit kan 

worden gecommuniceerd met derden; Wilfried  zal dit beheren als lid van de WAS in 

samenspraak met Dimitri. Telkens zullen de overige leden op de hoogte worden gebracht van het 

e-mail verkeer. 
 

5. Uitspannings-, Eenheids- en Boeksveldstraat 

 

Er werd aan de leden een voorstel (project) meegegeven ter info met de vraag om advies. 
 

6. Stavaza en reactie kabinet Kennis i.v.m. IKEA-site 

 

De presentatie wordt nogmaals aan kabinet bezorgd. 
 

7.  Lage emissiezone:  

 

Geen consensus. Er wordt gewacht op meer details in de maand februari vanuit de Stad.  

8. Varia: 

 

- Werking, structuur, bevoegdheden van andere seniorenraden: 

Presentatie waaruit blijkt dat de meeste een andere structuur hebben dan de WAS. Verschil 

vertaalt zich door het aantal leden, aantal periodieke vergaderingen en vooral het gegeven 

dat in de meeste gevallen de leden afgevaardigden zijn van een organisatie. Ook is er nog 

de trend om zelf allerlei te organiseren, uiteraard met steun van het district. 

 

- Ondersteuning jonge mantelzorgers (verdaagd naar volgende vergadering) 

mailto:seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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- Nieuw reglement taxicheque (verdaagd naar volgende vergadering) 

- LED lampen (verdaagd naar volgende vergadering) 
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

2. Tillift zwembad 

 

Schepen R. Moens geeft toelichting i.v.m. het aankopen van een tillift voor het zwembad 

Ieperman. Het district Wilrijk zal de aankoop financieren ondanks het hier een stedelijk zwembad 

betreft en heeft de keuze gemaakt voor een mobiele uitvoering. Dit om problemen te voorkomen 

met de verankering van een vaste lift in de bestaande infrastructuur. De schepen vraagt aan de 

WAS hun eventuele opmerkingen of aanpassingen aan hem door te geven. Zodat er bij de 

definitieve bestelling hier mee rekening kan worden gehouden. 

 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 8 februari 2016, 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
14/03/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Linda Verlinden  

Hugo Verwerft  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele   

Liliane Haesendonckx  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Min Baelemans  

Hugo Haazen    

Verontschuldigd 

Pascal Van der Heyden  Dimitri Commers  

Freddy Teughels    
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3. Vertegenwoordiging WAS in centrumraad Oversnes 

 

De WAS zal Simone Bonte door Robert Reynaert vervangen. 

 

4. Mail ivm opvolging adviezen districtscollege 
 

Wilfried zal de goedgekeurde mail doorsturen naar het districtscollege via het senioren email 

adres. Verdere opmerkingen hierover worden verder behandeld in punt 8, in aanwezigheid van 

schepen Verlinden 

5. Ondersteuning jonge mantelzorgers 
 

De schepen geeft toelichting over de toepassingen in Wilrijk. 

 

6. Nieuw reglement taxicheque 
 

Het nieuwe reglement. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b497a/taxicheques-voor-65-plussers 

 

7. LED lampen 
 

Dit zal een eerstvolgende vergadering terug worden geagendeerd en toegelicht door Marc B. 

 

8. Stand van zaken ingediende adviezen 
 

Na een geanimeerde gedachtewisseling is de WAS akkoord over een volgende werkwijze; 

 Alles zal Wilfried P. via het WAS e-mailadres aan Dimitri overmaken, met de duidelijke 

vraag dit advies te agenderen op het districtscollege. 

 In het sjabloon van het WAS verslag zal steeds een oplijsting voorzien zijn van alle 

adviezen en hun individuele status. 

 We onderscheiden steeds twee soorten adviezen, deze met betrekking tot het 

districtsniveau en deze met betrekking tot het stadsniveau. Met de schepen voor 

seniorenbeleid zullen (kunnen) afspraken worden gemaakt hoe de adviezen van de 

‘conferentie’ zullen worden behandeld. Momenteel is dit de enige schepen die deze 

adviezen ter kennis brengt van de gemeenteraad. Maar dixit de burgemeester elke schepen 

zal zien wat er verder met deze adviezen zal gebeuren. 

 Gaandeweg zal deze werkwijze worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd. 

 

 

9.  Blauwe flikkerlichten aan de zebrapaden in Wilrijk 
 

Een volgende WAS vergadering zal er een lijst nominatief worden samengesteld, en zullen de  

zebrapaden worden benoemd waar deze extra verlichting een meerwaarde kan betekenen voor de 

zwakke weggebruikers. In eerste instantie werd gedacht aan schoolomgevingen en het woon- en  

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/6786cef5-2794-4c8c-8959-9e278ee6bf52/Taxicheques_reglement.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b497a/taxicheques-voor-65-plussers
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Zorgcentrum en de dienstencentra van het Zorgbedrijf in Wilrijk. Dit advies zal ook worden 

overgemaakt aan het DC en de conferentie. 

 

 

10.  Varia 
 

 Toelichting van Hugo H. over het bijwonen van de vergadering met De Lijn en het gemis 

van enige dynamiek over de ganse mobiliteitsproblematiek tijdens deze meeting. 

 

 De WAS leden worden vriendelijk verzocht hun ontwerp van vragen aan Wilfried P. te 

mailen, zodat deze kunnen worden opgelijst en mee naar schepen Duchateau te nemen. 

 

 Daniël neemt terug actie i.v.m. het ontwerp van adviezen voor voetpaden en wegcode. 
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

Opmerkingen : 

 

(2)Tillift voor het zwembad Ieperman:  

Jan merkt op dat de WAS aan schepen R. Moens toegezegd heeft commentaar te zullen leveren op 

de aankoop hiervan, bijgevolg moet hem ook geschreven worden dat de WAS “geen 

opmerkingen” heeft. 

 

(8) Stand van zaken ingediende adviezen: de leden ontvangen ter vergadering een actuele lijst 

(A3). 

Wilfried merkt op dat de lijst nu up-to-date is. Aan Dimitri om telkens een agendapunt te voorzien 

om de stand van zaken aan te vullen en in het maandverslag op te nemen. 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 14 maart 2016 - 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
11/04/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  Zie opmerkingen onder punt 1. 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Marc Barzeele   

Jean Knops  Jan Janssens  

Hugo Verwerft  Min Baelemans  

Freddy Teughels  Wilfried Paesschierssens  

Liliane Haesendonckx  Pascal Van der Heyden  

Verontschuldigd 

Linda Verlinden  Dimitri Commers  

Daniël Van Waenroy  Ludwig Wauters  

Hugo Haazen  Michel Dewilde  
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Pascale : best hiervoor een vast sjabloon gebruiken, A3A4; verzoek aan Dimitri hiervoor te 

zorgen. 

 

 

(11) Blauwe flikkerlichten aan de zebrapaden in Wilrijk: 

Tegen volgende vergadering, lijst op te stellen met prioritaire plaatsen zoals scholen, zorgcentra 

en winkelcentra. 

Pascale merkt terecht op dat voor het WAS de senioren prioritair zijn.  

Wilfried stelt voor dat één plaats met aandrang zou voorgesteld worden, als pilootproject, waarop 

de WAS dan een advies zou kunnen formuleren. 
 

2. Bezoek aan schepen Duchateau (keuze 3 afgevaardigden) 

 

De kandidaturen worden besproken en de vergadering beslist om Robert, Jan en Daniel  

af te vaardigen, uiteraard incl. onze schepen Linda Verlinden. 

 

3. Verslag bezoek seniorenraad Kampenhout – bezoek Lier 

 

Robert brengt verslag uit over dit werkbezoek namens de 6 deelnemers. Deze kleinstedelijke 

vereniging heeft natuurlijk het grote voordeel om de schepen/voorzitster OCMW onder haar leden 

te hebben en niet ‘districtsafhankelijk’ te zijn, wat duidelijk meer mogelijkheden geeft. Zij komen 

wel maar 4 keer per jaar samen. Hun pp-presentatie zal aan iedereen bezorgd worden. 

Een aangename en leerrijke ervaring. 

Jan meent ook dat de WAS meer als groep naar buiten moet komen. Waarom niet eens per jaar 

een avond met de 65jarigen? Wilfried stelt voor om op de “open vergadering” ook de 65ers te 

vragen. 

 

Op 1 juni is het ontvangst van de “nieuwe inwoners”. Pascale vraagt zich af waarom de WAS 

geen standje heeft? Hij meent ook dat wij (WAS) een “ombudsfunctie” hebben en naar buiten 

moeten komen; mensen moeten weten bij wie ze terecht kunnen! Ook de “niet-digitalen”! (Jan) 

Daarom zouden wij ook beslist een folder moeten hebben, om kenbaar te maken waarvoor ze bij 

wie voor wat terecht kunnen.  

Robert doet een oproep voor suggesties tegen volgende vergadering, te e-mailen naar Wilfried 

privé (wilfried.paesschierssens@telenet.be), die de voorstellen zal coördineren. 

 

 

4. Open themadag seniorenraad Deurne 
 

Op 11 april. Monique gaat, ofwel met Daniël, ofwel bij ziekte met haar echtgenoot. 

 

5. Open vergadering: datum en locatie vastleggen + methodiek 

 
Eerst Romanza; datum nog mede te delen. 

mailto:wilfried.paesschierssens@telenet.be
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Oversnes: in mei/juni of oktober (liefst) 

 

Pascale legt uit dat het de bedoeling is in de voormiddag een vergadering te hebben, daarna lunch, 

ook met 65’ers, en vanaf 14 uur een open vergadering; niet per tafels maar wel in groep. 

Liliane heeft tijd nodig om het evenement aan te kondigen via A-blad, folders, enz. 

Aan Dimitri verzoek om te lanceren en verder te communiceren. 

 

 

6. Stand van zaken ingediende adviezen 

 
Zoals hoger reeds genoemd, verzoek aan Dimitri om de A3 tabel om te (laten) werken naar een 

officiële A4 sjabloon, die telkens bij het verslag kan gevoegd worden. 

Het is ook de bedoeling om voortaan “afgerond” te specifiëren (uitleggen/commentaar) en bij de 

opvolging een timing te voorzien. 

 

 

7. Varia 
 

 Ingrid: groenafvalophaling, met verwijzing naar Daniël 

 

 Monique: Verplaatsing fietspad aan de ingang en uitgang van de Steinerschool 

Lohrangrin. 

 

 Pascal: zaterdag 24 september: Romanza + Bloemenveld: open deur in buurtfeest kader. 

Waarom geen WAS deelname? Vraag aan Linda/Dimitri wat kan georganiseerd worden? 

(stand?) 

Dit geeft Wilfried nogmaals de kans aan te dringen op de noodzaak om over een folder te 

beschikken. 

 

 Liliane:  

o 2 april kinderdisco gratis voor 6 – 12 jarigen.  

o Verblijf aan zee op 19 – 23/09 volpension; 23/05 midweek – door de 3 zorgcentra 

– open voor alle senioren. 

o 23 april: voordracht lage emissiezone (LEZ) 

 

Jean: heeft klachten ontvangen aangaande de hulp van het baliepersoneel, dat hij wil 

aankaarten.  

Een melding, klacht of vraag kan via een meldingskaart, telefonisch (03 338 53 04) of e-

mail (klm.wi@stad.antwerpen.be)  

 

 Freddy en Jan gaan naar de conferentie op 21 maart in den Bell. 

https://www.antwerpen.be/nl/melden
mailto:klm.wi@stad.antwerpen.be
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

Opmerkingen : 

 

(8) Stand van zaken ingediende adviezen: sjabloon nog aan verslag toevoegen 

 

2. Vragen bezoek schepen Duchateau op 2 mei door de seniorenconferentie 

stad Antwerpen 

 

 Uniformiteit seniorenadviesraden. Verschillen tussen de seniorenadviesraden van de 

districten.  

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 11 april 2016 - 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
09/05/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  Zie opmerkingen onder punt 1. 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Jan Janssens  

Hugo Verwerft  Daniël Van Waenroy  

Freddy Teughels  Linda Verlinden  

Liliane Haesendonckx  Dimitri Commers  

Verontschuldigd 

Min Baelemans  Wilfried Paesschierssens  

Marc Barzeele   Pascal Van der Heyden  

Hugo Haazen  Michel Dewilde  
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 Wat gebeurt er met een bovenlokaal advies? Welke stappen? Graag één aanspreekpunt 

(liefst op kabinet) voor alle bovenlokale adviezen voorzien. 

Uitbreiding coördinatie seniorenbeleid. Meer aandacht/personeelsinzet. Voor jeugd is er 

meer personeel ter beschikking dan voor senioren. Maar de groep senioren even groot als 

groep jeugd in de stad. 

 Heeft opmaak van een seniorenmemorandum (n.a.v. de verkiezingen in 2018) in stedelijke 

context zin? 
 

Danny en Ludwig gaan als vertegenwoordiging van de WAS op 2 mei naar schepen Duchateau. 

 

3. Stand van zaken ingediende adviezen 

 
Brief van districtscollege aan WAS met antwoorden op adviezen. 

 

Advies rijrichting Legerstraat: Dimitri informeert of er al een antwoord van de afdeling 

mobiliteit. 

 

Begraafplaats Moretuslei: Ter verduidelijking. Het advies van de WAS gaat enkel over de 

begraafplaats niet over de grond ernaast. 

 

Warm Wilrijk: stand van zaken Dimitri informeert 

 

4. Advies fietspad Hof van Mols 

 
De WAS stelt voor om dit voorstel van advies eerst in overleg met de school te bespreken. Danny 

en Monique nemen met de school contact op. 

 

5. Varia 
 

 Adviezen mogen niet per mail besproken. Ze moeten steeds op de algemene vergadering 

besproken worden.  

 

 Flyer WAS: wordt opgestart. Voor het onthaal nieuwe inwoners (1 juni) zal Monique een 

eerste versie van een flyer maken. 

 

 Aanwezigheid WAS op onthaal nieuwe inwoners: Monique, Danny, Ingrid. 

 

 Openbare vergadering: op 25 april open vergadering van seniorenadviesraad Hoboken in 

kasteel Gravenhof. Voorstel om eens te gaan kijken. Dimitri bezorgt de WAS alle info. 

 

 Update van de website. 

 

 Klantentevredenheid loket: Ontvangst aan loket. Meldingskaart invullen. Is er een 

papieren versie beschikbaar? 
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Aanwezigen 

 

   

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

Opmerkingen:  het formeel advies fietspad Hof van Mols wordt ingediend.  
 

2. Voorbereiding Open Vergadering. 

 

Voorafgaande opmerking n.a.v. de open vergadering Hoboken: daar er geen buitenstaanders 

aanwezig waren, is er geen referentie met onze open vergadering. 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 9 mei 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Datum volgende 

vergadering: 
13/06/2016 om 9.30 uur      

 
 
Verslag vorige vergadering: goedgekeurd 

  

Commentaar: Zie opmerking onder punt 1      
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Jean Knops  Daniël Van Waenroy  

Freddy Teughels  Min Baelemans  

Marc Barzeele  Pascal Van der Heyden  

Dimitri Commers  Wilfried Paesschierssens  

Hugo Verwerft    

Verontschuldigd 

Ludwig Wauters  Liliane Haesendonckx  

Hugo Haazen  Linda Verlinden  

Michel Dewilde    
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Datum: op vrijdag 14 oktober 2016 van 14 tot 16 uur in het dienstencentrum Romanza met 

koffie, thee en water geschonken door het dienstencentrum. De leden van de WAS zullen vooraf 

om 12.00 uur het middagmaal gebruiken (te betalen). 

 

Inhoudelijk: elk lid van de WAS stelt zeer kort een concreet onderwerp/advies voor. Nadien 

kunnen de aanwezigen vragen stellen. Op de volgende WAS ( 13 juni) kiest elk lid in overleg zijn 

onderwerp. 

 

Propaganda: de verschillende kanalen van het district zullen aangewend worden om zoveel 

mogelijk senioren te bereiken. 
 

3. Verslag: 

a. Vergadering schepen Duchateau seniorenconferentie: 

        We wachten op het detailverslag van Ludwig. 
 

b. Open vergadering Hoboken: 

       Zie opmerking onder punt 2. 

 

c. Themadag Deurne Ouderenzorg in de toekomst: 

       Zie verslag als bijlage. 

 

4. Stand van zaken ingediende adviezen: 

   Geen nieuws. 

 

5. Eenzame senioren (proefproject Berchem): 

   Dit project loopt in samenwerking met b-Post d.w.z. dat de postbodes detecteren de  

   problemen en de navolging is positief. 

   De WAS zal aan Schepen Linda vragen of er in Wilrijk middelen zijn om dit project hier op 

   te starten en eenzame senioren te helpen? 

 

6. Warm Wilrijk: 

   De initiatiefnemers gaan in overleg met de Dienstencentra. 
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7. Varia: 

a. Ontvangst seniorenraad Kampenhout 

b. Bezoek ISVAG 

Een combinatie van de ontvangst van de Seniorenraad Kampenhout met een bezoek aan 

ISVAG wordt door Dimitri geregeld. 

 

c. Vraag praatgroep Oversnes 

Een concrete datum wordt afgesproken om een toelichting te geven over de WAS door Jan 

en Robert in het Dienstencentrum Oversnes. 

 

d. Cloud 

De bedoeling is het centraliseren van alle verslagen, agenda, adviezen van de WAS. 

Dimitri werkt dit verder uit. 

 

e. Folder nieuwe inwoners Wilrijk 

Wordt goedgekeurd. 

 

f. Warm Wilrijk 

Min en Monique pleiten voor Warm Wilrijk. De WAS staat volledig achter de idee maar 

heeft bang van het mislukken door de samenwerking met een te groot aantal verschillende 

actoren. 



 

 

 

 

 

 

  4 / 5 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

Datum Advies Stand van zaken Volgende stap 
Contact
persoon 

    

 

Algemene 
Vergadering 

Advies zichtbaarheid 
fietsers                  

DC 13/04/2015: bespreking en antwoord 
04/06/15 (naar scholenoverleg) 

Verslag van scholenoverleg aan 
WAS bezorgen 

 

WAS 
09/03/2015 Advies straatgoten      

DC 13/04/2015: bespreking en antwoord 
04/06/15 Afgerond 

 

 

Advies WAS betrekken bij 
beginfase werken 

Geen schriftelijk antwoord van DC ontvangen 
(zie verslag 09/03/2015) Informeel al wel 
positief antwoord 

Afgerond (seniorenparagraaf 
wordt steeds toegepast) 

 

 
Advies PVE Kerkelei 11/03/2015 antwoord naar Patrick Cuyvers 

Antwoord DC stand van zaken 
aan WAS 

 

    

 

Algemene 
Vergadering Advies sorteerstraten 

DC 24/08/2015: kennisname. Antwoord DC op 
14/09/2015 besproken. Advies wordt op de 
conferentie verder besproken. 

DC brengt stand van zaken aan 
WAS / Conferentie werkt 
stadsbreed advies uit 

 

WAS 
08/06/2015 

Mobilteit 
Ikea/Neerland/Boomsesteenweg 

30/10/2015: voorstelling aan Frederik 
Elsermans van kabinet Kennis. 24/02/2016 
reactie kabinet 

Kabinet contacteert AWV voor 
input 

 

 
Advies A.Dickschenstraat 

  

 

    

 

Algemene 
Vergadering Onderhoud zitbanken 

Antwoord van Patrick Cuyvers op AV van 
12/10/2015 aan WAS medegedeeld Afgerond 

 

WAS 
14/09/2015 

   

 

    

 

Algemene 
Vergadering 

Voorstelling concept 
M.Willemsplein 

Opmerkingen WAS in verslag vergadering. 
Geen officieel advies WAS naar DC. 

Antwoord DC stand van zaken 
aan WAS 

 

WAS 
12/10/2015  

Advies begraafplaats J.Moretuslei 
als erfgoed behouden 

Mail op 9/11/2015 naar DC met vraag behoud 
begraafplaats 

Antwoord DC stand van zaken 
aan WAS 
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Advies plaspunten 

DC 7/12/2015: kennisname. Provincie ging 
actie opstarten en stickers voorzien via 
Provinciale Ouderenraad. Nog geen reactie van 
POR 

Seniorenconsulent contacteert 
provincie/Provinciale 
Ouderenraad 

 

    

 

Algemene 
Vergadering Flikkerlichten Nog niet door WAS volledig uitgewerkt Advies door WAS uitwerken 

 

WAS 
09/11/2015 Wegcode Nog niet door WAS volledig uitgewerkt Advies door WAS uitwerken 

 

 
Veilige voetpaden Nog niet door WAS volledig uitgewerkt Advies door WAS uitwerken  

 
Concept Kleine Steenweg 

Mail op 27/11/2015 naar DC met advies. 
Advies op DC 15/02/2016 

Antwoord DC stand van zaken 
aan WAS 

 

 

Onderbord mindervaliden 
parkeerplaatsen 

Antwoord van Patrick Cuyvers op AV van 
14/12/2015 medegedeeld Afgerond 

 

    

 

Algemene 
Vergadering Facturatie Rio-link  WAS gaat dit op de conferentie brengen 

WAS vertegenwoordigers 
brengen advies op agenda 
conferentie 

 

WAS 
14/12/2015 Advies Legerstraat Advies is op DC van 22/02/2016 behandeld 

Antwoord DC stand van zaken 
aan WAS 

 

    

 

Algemene 
Vergadering 

   

 

WAS 
11/01/2016 Wilrijk help Wilrijk sticker Nog niet volledig uitgewerkt 

Advies door district en WAS 
verder uitwerken 

 

    

 

Algemene 
Vergadering 

Advies PVE Uitspanningsstraat, 
Eenheidsstraat, Boeksveldplein Advies op DC 15/02/2016 

Antwoord DC stand van zaken 
aan WAS 

 

WAS 
08/02/2016 Groenafval ophaling Nog niet door WAS volledig uitgewerkt Advies door WAS uitwerken 
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Aanwezigen 

 

 

Min Baelemans heeft ontslag ingediend. 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 

Er is nog geen verslag van de ontmoeting van de WAS-afvaardiging met Schepen Fons 

Duchateau. Ludwig wordt gevraagd zijn bedenkingen mondeling op de volgende vergadering in 

september te brengen. 

Er kwam ook geen antwoord van Schepen Duchateau op de vraag naar een vast aanspreekpunt. 

  

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 13 juni 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Datum volgende 

vergadering: 
      

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Commentaar:       
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Jean Knops  Daniël Van Waenroy  

Freddy Teughels  Pascal Van der Heyden  

Marc Barzeele  Wilfried Paesschierssens  

Dimitri Commers  Liliane Haesendonckx  

Hugo Verwerft  Linda Verlinden  

Verontschuldigd 

Ludwig Wauters  Michel Dewilde  

Hugo Haazen    
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2. Voorbereiding open vergadering 
 

De open WAS vergadering gaat door op vrijdag 14 oktober te 14 uur in DC Romanza. Vooraf 

eten de leden van de raad samen om 12 uur (eten te betalen). 

 

- WAS folder wordt aangepast aan huisstijl stad (Dimitri). 

- Programma wordt verder uitgewerkt in vergadering september: eerst algemene info 

omschrijving WAS en vervolgens stellen leden hun dada voor (verduidelijking van de 

ingediende adviezen. 

 

3. Stand van zaken ingediende adviezen: 
 

a. Advies Hof van Mols zit bij dienst mobiliteit. Er blijkt wel onduidelijkheid of ingang van de 

school niet gewijzigd wordt en prioriteit (beschikbaar budget). 

b. Wegmarkeringen: meldingskaart gebruiken. 

c. Voorstel Legerstraat is bij dienst mobiliteit. 

d. Er blijkt beweging te komen in het mobiliteitsdossier IKEA/ Neerland. 

 

4. Warm Wilrijk 
 

Monique wil gezien de complexiteit een pilootproject opstarten (in stukken) vanuit 

‘vereenzaamde senioren’. Jan zal een concreet succesverhaal opzoeken om inspiratie op te doen. 

Danny wil ondersteunen. 

Ook Zorgbedrijf heeft als opdracht het opzoeken van vereenzaamden. 

Wilrijks districtscollege onderzoekt samenwerking met B-post voor een onderzoek bij 80-

plussers. 

 

5. Barometer Vlaamse Ouderenraad 
 

Tijdens de vergadering van september zal de seniorenraad gezamenlijk de vragenlijst invullen. 

 

6. Cloud 
 

Dimitri schetst stavaza i.v.m. het gebruik van Google Drive voor de distributie en opslag van de 

verslagen en adviezen van de WAS. Binnen enkele weken krijgen de WAS-leden een mail met 

hun persoonlijke toegang tot het systeem. 

 

7. Varia 
 

a. Tegenbezoek seniorenraad Kampenhout op maandag 17 oktober 2016: Ontvangst te 10 uur in 

het districtshuis met presentatie (o.a. met structuur stad door Dimitri en werking WAS) van 

ongeveer een uur. Om 12 uur eten voorzien in DC Oversnes voor ongeveer 30 personen 

(Liliane). Daarna bezoek aan Fort 7. 

b. De vergadering wil Min Baelemans n.a.v. haar ontslag uit de WAS bedanken voor haar inzet. 

Monique & Ingrid zorgen voor bedankingskaart. 
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c. Zaterdag 24 september tussen 10 en 16 uur zullen Monique, Ingrid, Wilfried & Danny een 

WAS-info standje bemannen tijdens de open deur DC Romanza. Er worden een beachvlag en 

WAS-folders voorzien. Iedereen welkom. 

d. Op de Conferentie van 14 juni te 9.30 uur zullen Monique & Danny de WAS 

vertegenwoordigen. 

e. FIETSTOCHT op 7 juli te 13 uur. Inschrijven bij Sportdienst. 

f. Pascal wordt bedankt voor de leuke samenwerking. Zijn opvolging als vertegenwoordiger van 

DC Romanza & Valaar is nog niet duidelijk. 

g. Vrijdag 18 & zaterdag 19 november is er open deur in Oversnes. Liliane heet iedereen 

welkom. 

h. Wilfried ontving brief over verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats op de Bist. Eventueel 

opstellen van advies tijdens vergadering september. 

i. WAS neemt kennis van acties rond mobiliteit Groenenborgerlaan. 
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Aanwezigen 

 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 

Er is nog geen respons geweest vanuit het OCMW Aartselaar i.v.m. het project ‘Warm              

Wilrijk’. In de volgende WAS zal dit agendapunt terug worden geagendeerd. 

 

 

2. Verwelkoming en voorstelling Jacques Martinet 

 
Na een geslaagde screening door de deskundigen van de seniorenwerking lijkt het erop dat 

Jacques een meerwaarde kan betekenen voor werking van de WAS. Wij begroeten het nieuwe lid. 

 

3. Voorstelling buurtregisseur en dienst buurtregie 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 12 september 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
Maandag 10 oktober 2016 om 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  Wilfried Paesschierssens  

Dimitri Commers  Hugo Haazen  

Ludwig Wauters  Jacques Martinet  

Hugo Verwerft    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Freddy Teughels  

Jean Knops  Pascal Van der Heyden  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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Dries Pauwels (dries.pauwels@stad.antwerpen.be) licht zijn taakafspraken toe aan de vergadering. 

Voor allerlei structurele problemen is hij het aangewezen aanspreekpunt. Bv.: burenhinder, 

problematisch sluikstorten, samenlevingsproblemen, hanggedrag door jongeren, enz. Aarzel niet 

bij problemen Dries aan te spreken en of te mailen. 

 

4. Mondeling verslag bedenkingen vergadering met schepen Duchateau 

door Ludwig 
 

Via de conferentie toch blijven ijveren voor één aanspreekpunt voor de seniorenwerking van 

centrale problemen voor alle districten. 

 

5. Voorbereiding werkbezoek Kampenhout (26/09) en Lier (22/09) 
 

De WAS neemt kennis van de flow betreffende de werkbezoeken aan Lier en het bezoek van de 

Kampenhoutse senioren raad aan Wilrijk. De bus naar Lier vertrekt stipt om 9.15 uur en vertrekt 

in Lier om 16.30 uur. Nog enkele betalingen voor het middageten dienen nog te gebeuren.  

  

6. Voorbereiding open vergadering: tussentijdse vergadering? 
 

Deze vergadering zal in grote mate herhalen wat de afgelopen activiteiten en werking zijn geweest 

van de WAS tot op heden. 

 

7. WAS on tour: 
 

 Buurtfeest Romanza: programma + opbouw 

 55+dag: bemanning stand 

De vergadering neemt kennis van het voorziene draaiboek van deze activiteiten. 

 

8. Gehandicaptenplaatsen Bist 
 

Dit probleem heeft zichzelf opgelost. 

 

9. Meldingskaart online invullen 
 

Dimitri blijft herhalen dat het beste resultaat kan worden behaald met het online melden van 

problemen aan de betrokken stadsdiensten. WAS leden kunnen steeds bij hem de nodige info 

bekomen hoe men hier, mee concreet omgaat.  

 

10. Invullen Barometer Vlaamse Ouderenraad 
 

Dimitri zal een schrijven richten aan deze Vlaamse ouderenraad dat deze enquête geen rekening 

houdt met het bestaan van de autonome districten. Niet zelden word deze materie op één 

Antwerpse hoop gegooid. De Antwerpse districten hebben zeker voor wat het seniorenbeleid 

betreft ieder hun eigen specifiek behoeften. 

 

mailto:dries.pauwels@stad.antwerpen.be
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11. Varia 
 

 Bezoek IKEA achter de schermen: Er worden twee data opgezocht welke tegemoetkomen aan 

de mogelijkheden van de WAS. 

 Congres ‘toegankelijke gemeente voor iedereen’: Ludwig gaat. 

 Vertegenwoordiging WAS conferentie: Vaste vertegenwoordiger blijft Danny en Freddy 

plaatsvervanger tenzij iemand anders meer aangewezen lijkt. 

 Het definitief plan Kl. Steenweg wordt na definitieve goedkeuring op de WAS voorgesteld;  

 Dimitri informeert om de dienst mobiliteit van de stad een toelichting kan komen geven over 

de Wilrijkse mobiliteit.  

 Indien de mogelijkheid bestaat graag de begroting en rekening inzien van het seniorenbeleid. 

 Er zal een nieuwe aangepaste WAS lijst mee worden verzonden met het verslag van deze 

vergadering.  

 Tot op heden is het email adres van Wilfried namens de WAS niet genoegzaam bekend. 

Daarom zal dit op de briefwisseling van de WAS en mailverkeer duidelijker worden 

geëtaleerd. 
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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 
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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
De WAS vraagt met aandrang dat er in de papieren versie van het A-blad MEER aandacht zou 

zijn voor de Wilrijkse Adviesraad voor Senioren en haar activiteiten. 

 

2. Voorstelling sportdienst 
Karen Fremault stelt kort de bovenlokale- en de lokale werking van de sportraad voor met 

accent op de samenwerking met clubs en scholen ivm activiteiten. 

 

3. Stand van zaken IKEA 
Op 24/11 gaat een afvaardiging (Robert, Daniël en Jan) naar een meeting op en met Ikea. 

 

4. Evaluatie open vergadering en praatgroep 

 
Algemene opmerking: weinig interesse van de gewone senior. 

Agenda 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
14 november 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
12 november 2016 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Dimitri Commers  Daniël Van Waenroy  

Wilfried Paesschierssens  Jean Knops  

Freddy Teughels  Jacques Martinet   

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Marc Barzeele  

Linda Verlinden  Hugo Verwerft  

Ludwig Wauters  Paul Hellemans  

Evelien Poppe    
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Opmerkingen van de aanwezigen: 

              

a. Reden/ motivatie van het advies aan dit advies toevoegen: 

De WAS meent dat de redenen en de motivatie aan het advies toegevoegd zijn. 

b. Bestrating conform marktbezoekers: 

Er wordt beslist een brief te sturen naar het districtscollege via Linda ivm het 

optimaliseren van de toegankelijkheid van de markt ifv senioren/mindervaliden. 

c. Aansluiting Geitepad/Doornstraat: 

Een ontwerp van advies zal door Freddy gemaakt worden met een voorstel tot het 

installeren van een sas. 

d. Oversteek Krijgslaan/Neerlandweg: 

Een ontwerp van advies ivm de veiligheid van de fietsers wordt door Daniël ingediend. 

 

5. Conferentie: meldingskaart 
Freddy staat positief tegenover de werking van de conferentie! 

 

a. De discussie over het al dan niet bestaan van de papieren meldingskaart in de districten 

zal op de volgende vergadering van de conferentie geïnventariseerd en besproken 

worden. 

b. De WAS stelt zich de vraag of de districten nog inspraak hebben in de uitvoering van 

het sorteerstraten-beleid? 

 

6. Sociaal infopunt 
Idem-dito als punt hiervoor. 

 

7. Varia 

 
a. Buurtfeest Romanza: evaluatie 

- tent WAS stond te ver waardoor het contact met de senioren miniem was 

- iedereen zat op zijn eiland en vond zijn activiteit schitterend: streven naar meer  

- centralisatie? 

- positief ivm verdere samenwerking 

b. Kenbaar maken WAS: zoveel mogelijk de folder verspreiden! 

c. Borgerhout openthemadag 22/11: een aantal leden zal aanwezig zijn 

d. Opendeur Oversnes 18 en 19/11: zat 19/11 om 11.00u drinken we met een aantal leden 

de aperitief! Iedereen welkom! 

e. Dienstverlening aan senioren thuis: met een medisch attest komt een ambtenaar aan 

huis. 

f. Sted.Staten-generaal v/d verkeersveiligheid: Jan was aanwezig en zeer positief 

g. Gebreken aan wegeninfrastructuur: het document wordt door Jean op de website gezet 

h. Opvolging en evaluatie van de WAS-adviezen: graag op de volgende vergaderingen 

als vast punt agenderen! 

i. Verslag congres ‘toegankelijke gemeente voor iedereen’: Ludwig is niet gegaan. 
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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
De vergadering had graag als vast agendapunt ‘stavaza adviezen’ op elke volgende 

vergadering. Mits deze opmerking kan het verslag worden goedgekeurd. 

 

2. Voorstelling cultuurdienst 
Kristof Vancraybex geeft een voorstelling van de cultuurdienst. 

Deze werkt in het district, onder de afdeling sport en cultuur.  

Is een katalysator voor het lokaal cultuurbeleid;  academie, bibliotheek, cc De Kern…. 

Subsidies; gemeenschapsvormend en kleinschalig 

Adviesraad cultuur 

Eigen projecten; Wintervonk, Lichtjesstoet, Valaar rommelmarkt, Koornbloem in volle bloei, 

kunst in het opbaar domein ‘sokkel de luxe’, stripmuur, Vlaams feest, verstrippen nutskasten 

en tentoonstellingen in GC. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 december 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
9 januari 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Dimitri Commers  Daniël Van Waenroy  

Wilfried Paesschierssens  Jean Knops  

Freddy Teughels  Jacques Martinet   

Linda Verlinden  Hugo Verwerft  

Marc Barzeele    

Verontschuldigd 

Evelien Poppe  Liliane Haesendonckx  

Paul Hellemans    

Afwezig 

Ludwig Wauters  Hugo Haazen  
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3. Stand van zaken IKEA 
Volgende werken zijn gepland; de vernieuwing van de rioleringswerken op de Boomsestweg   

(1/1/2018) en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Oude baan (6/3/2017) en de 

aanpassingswerken van de rijweg t.h.v. de handelszaak IKEA. 

 

Iedereen is ervan overtuigd dat voor wat betreft onze bekommernis, wij met deze 

werkzaamheden nauwelijks onze doelstellingen concreet kunnen maken. (sluipverkeer 

ontraden in de Neerlandwijk en een duidelijkere verkeersafwikkeling op de A12 en ontlasting 

van het overbodige doorgaand verkeer in ons centrum).  

De WAS is echter overtuigd dat wij moeten blijven aanklampen en trachten om samen, met 

AWV de bebording van de A12 te herbekijken en aan te passen aan de nieuwe 

noodwendigheden en alle overbodige verkeersborden nu reeds weg te halen.  

Kunnen tijdens deze periode reeds geen verkeerstellingen gebeuren, zodat zonder buikgevoel 

beslissingen kunnen worden genomen in de toekomst. 

 

4. Geitepad 
Freddy geeft lezing van een uitgewerkt advies aan het districtscollege. De WAS sluit zich hier 

unaniem achter. 

 

5. Krijgslaan 
Voor het uitgerafelde zebrapad t.h.v. Oversnes gaan zoveel mogelijk leden van de WAS een  

meldingskaart insturen. Het probleem van de Krijgslaan en de fietsers stop zal verder door 

Danny worden uitgewerkt. 

 

6. Frequentie verslaggever i.f.v. aanwezigheden 
Wat betreft de verslaggeving  zal een voorstel tegen februari 2017 worden uitgewerkt.  

De WAS dringt aan dat iedereen zich ten minste bij afwezigheid wil verontschuldigen (bij  

Dimitri) wanneer zij/hij de vergadering niet kan bijwonen. 

 

7. Varia 

 
a. Vergadering in 2017: 09/01, 13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 11/09, 9/10, 13/11 en 

11/12. Iedereen akkoord, deze datums staan vast voor het jaar 2017 

b. Fietsen rijden over het zebrapad. Blijkbaar een stads breed probleem. Bespreken op 

conferentie. 

c. Alternatief bestrating marktplein (Bist) bespreking districtscollege. 

d. Uitnodiging 100 jarige. 

e. Bij een overlijden of een jubilaris (binnen de WAS groep)  zal steeds door Dimitri een 

gepaste kaart worden verzonden. 

f. Jammer dat 30% van de inwoners van groot Antwerpen niet mee is met de digitalisering. 

Wij verwachten een reactie vanuit de conferentie. 

g. Wilfried laat zich verontschuldigen voor de volgende WAS. 


