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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? 

 

 


