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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Zaalzoeker 

 

Voorstelling van deze stadsdienst. (presentatie in bijlage) 
 

3. Data WAS vergaderingen 2016  

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

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

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 14 december 2015, 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
11/01/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Hugo Haazen  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Linda Verlinden  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele   

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Frank De Bruyn  

Freddy Teughels  Ingrid Schunzelaar  

Verontschuldigd 

Min Baelemans  Pascal Van der Heyden  

Liliane Haesendonckx  Hugo Verwerft  
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 Datum Verslaggever 

Januari 11/01 Hugo H. 

Februari 08/02 Monique 

Maart 14/03 Hugo V. 

April 11/04 Robert 

Mei 09/05 Daniel 

Juni 13/06 Ludwig 

September 12/09 Simonne 

Oktober 10/10 Min 

November 14/11 Dimitri 

December 12/12 Wilfried 

 

4. Openbaar karakter vergaderingen 

 

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

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

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

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

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

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

noch secretaris of een woordvoerder te benoemen 

 

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

senioren te organiseren. 
 

5. Rio-link 

 

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

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

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

 

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

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

minder zal vervuilen).  

 

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

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

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

vergadering van 25 januari 2016. 

6. Legerstraat 

 

Voorstelling van de situatie en mogelijke verbeteringen. 

 

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

 

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

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

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

tonnage, 30 km zone... 

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

Advies zal overgemaakt worden aan districtscollege. ) 
 

7. Bezoek Gezond (t)huis 

 

Doelgroepen: Alleenstaanden, senioren en mensen uit andere culturen. 
 

8. Stand van zaken adviezen / vragen 

 

 

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

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

 
 

9. Varia: 

 

- Open vergadering in dienstencentrum Romanza.  

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

betaling), daarna een open vergadering. 

 

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

deze adviezen klaarmaken tegen volgende vergadering. 

 

 

 

Prettige eindejaarsfeesten 
 


