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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen  
Goedgekeurd 

2. Conferentie 

Er waren de afgelopen 2 maanden geen vergaderingen meer. 

 

3. Zitdag politie 
Er was vorige maand nog geen zitdag van de politie wegens corornamaatregelen. 

 

4. Adviezen 
De aanpassingen aan oversteek van het Geitepad in de Doornstraat zijn uitgesteld omwille van 

de toekomstige heraanleg van deze straat. 

 

5. 10 000 stappen : voorstellen van wandelroutes. 
Er zijn geen nieuwe voorstellen, bijkomend aan de reeds bestaande wandelroutes in ons 

district. In het najaar komt een wandelbrochure met korte wandelroutes voor alle senioren.  

 

6. Slim naar Antwerpen 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 mei 2021 – 09:30 

Plaats vergadering: On line 

Datum volgende 

vergadering: 
14 juni 2021 – 09:30 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Marc Barzeele  Linda Verlinden  

Patrick Van den Branden  Mieke Lismont  

Dimitri Commers  Micheline Willems  

Hugo Verwerft    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jacques Martinet  

Nasca De Backer    
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Het team van Slim naar Antwerpen zal in het najaar een demo geven over de vele 

mogelijkheden die er zijn om via apps je mobiliteit te verhogen in en rond de stad.  Deze 

vergadering zal fysiek in het districtshuis plaatsvinden. Alle communicatie verschijnt nog in 

het 2610-magazine. 
 

 

7. Varia 

a) De vaccinaties gebeuren normaal gezien volgens leeftijd.  Uitzonderingen zijn voorzien 

voor risicopersonen die, omwille van privacy redenen gemengd worden met 

leeftijdsgenoten zonder risico.  Park Spoor-Oost is een voorbeeld van goede werking en 

organisatie. Proficiat aan alle vrijwilligers ! 

 

b) Er wordt gevraagd de drukknopfunctie van de lichten halverwege de Krijgslaan, die nu 

continu op knipperlicht zijn gezet, in werking te stellen (cfr de voetgangersoversteekplaats 

aan Nachtegaelpark).  Dit vooral om de voetgangers veilig te laten oversteken.  Er zijn 2 

dienstencentra dicht in de buurt. 

 

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 14 juni 2021 om 09:30u. 

 

  

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@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  
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