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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. 

 


