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Aanwezigen 

 

 

De verslaggevers voor de volgende vergadering is: 

 

December Freddy 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

Opmerking (Jan Janssens) op vorig verslag i.v.m. het onderhoud van de banken: Wordt het 

onderhoud van alle banken ook daadwerkelijk in een planning opgenomen? Dimitri doet navraag. 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 9 november 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
14/12/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Min Baelemans  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Liliane Haesendonckx  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele    

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Frank De Bruyn  

Freddy Teughels  Ingrid Schunzelaar  

Hugo Haazen  Linda Verlinden  

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Pascal Van der Heyden  
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2. Advies conceptplan Michel Willemsplein  

 

Vermits bemerkingen zijn gegeven tijdens de presentatie (vergadering oktober) zal het ontwerp 

afgewacht worden voor verder advies. 

 

3. Senioren op pad” 

PowerPoint presentatie door Daniël Van Waenroy met 3 onderdelen: 

 

a. “Flikkerlichten” aan zebrapaden.  

Een betere duiding van sommige zebrapaden (referentie hoek Bist – Sint-Bavostraat) is wenselijk, 

voor een veilige oversteek van senioren zoals aan het dienstencentrum Oversnes (Krijgslaan). 

Andere plaatsen waar dit eventueel nog nodig wordt geacht, kunnen tegen volgende vergadering 

gemaild worden aan Daniël Van Waenroy. 

 

b. Hoe goed kent u de wegcode? 

Gevraagd wordt het aantal infosessies uit te breiden waar vragen kunnen gesteld worden en 

specifieke (Wilrijkse) situaties aangekaart. Ook een regelmatige bijdrage in het A-blad met 

verduidelijkingen van recente wegcodewijzigingen (met bv. meerkeuzevragen zoals in blad VAB) 

is wenselijk. 

 

c. Veilige voetpaden. 

Een reeks onveilige toestanden op de voetpaden, o.a. wachtbuizen en uitstekende stenen, die een 

gevaar voor vallen vormen, worden aangekaart. Het gebruik van de meldingskaart wordt hiervoor 

aangeraden. De vraag blijft om de visie van Schepen Theuns eens te horen. Jan Janssens zal hem 

via mail contacteren. 

 

4. Mobiliteit Neerland en IKEA - terugkoppeling ontmoeting van werkgroep 

met kabinetsadviseur. 

De kabinetsadviseur mobiliteit van schepen Kennis was onder de indruk van de geboden 

presentatie met kant en klare oplossingen. De zaak is in verdere behandeling. 

De laatste editie van de PowerPoint presentatie wordt samen met het verslag verstuurd. 

 

5. Vergaderen op andere locaties. 

De maandelijkse algemene WAS vergadering blijft behouden in het gemeenschapscentrum dat 

hiervoor gebouwd werd.  

 

Wel wordt een occasionele kennismakingsbijeenkomst met de dienstencentra wenselijk geacht. 

Zo’n ontmoeting dient goed voorbereid zodat ze ook zinvol is voor de plaatselijke aanwezige 

senioren. Op de volgende vergadering zal dit verder besproken worden.  



 

   3 / 4 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

6. Parkeerplaatsen voor mindervaliden. 

Monique Van Pellecom vraagt naar het plaatsen van onderborden “Neem je mijn plaats, neem dan 

ook mijn handicap” op de voorziene parkeerplaatsen. Voorlopig is dit echter geen prioriteit bij de 

administratie. 

Ludwig Wauters duidde op het districtsplan deze voorziene parkeerplaatsen aan. 

Vraag blijft of dit zinvol is en een strengere aanpak (beboeten of wegslepen) niet eerder 

aangewezen is. 

 

7. Seniorenraad op Facebook. 

Dit wordt na beraad  niet opportuun bevonden. Wel wordt gevraagd de webpagina van het district 

rond de seniorenraad te actualiseren. Aan Dimitri wordt gevraagd om hiervoor de nodige actie te 

nemen.  

 

8. Behoud begraafpark aan Jules Moretuslei - Kerkhofstraat als erfgoed. 

Er blijken kapers op de kust die een gedeelte van het begraafpark willen inpikken voor andere 

doeleinden. De seniorenraad pleit voor behoud en een veiligstelling als erfgoed.  

 

9. Advies aanduiding plaspunten. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde tekst. Deze tekst gaat nu in de flow naar het 

college. 

 

10. Houden dienstencentra rekening met vraag van bewoners tot niet-

reanimatie? 

Normaal wordt daar rekening mee gehouden en de medewerkers zijn daarvan op de hoogte. Het is 

evenwel niet sluitend en juridisch niet altijd evident. 

 

11. Varia: 

- Bladkorven: deze worden sinds enkele jaren niet meer geplaatst wegens misbruik. 

 

- Her aanleg Kleine Steenweg: wat gaat er gebeuren met de versmalling aan de A12? Is een 

“woonerf” hier opportuun? Mogelijk zal hierover dringend advies gevraagd worden aan de 

WAS. Op donderdag 19 november om 14 uur is er in de Raadzaal een voorstelling van 

het conceptplan door Patrick Cuyvers. 

 

- Infocafé dementie op 20 november te 19 uur in het districtshuis. 

 

- Bezoek Demo-woning ‘ Gezond Thuis’ (Sint-Bernardsesteenweg 440 op 16 november te 

13.30 uur. 

 



 

   4 / 4 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

- Bezoek Okra hobby tentoonstelling (kerstmarkt) op 21 en 22 november (13 – 17 uur) in 

Parochiecentrum, Sint-Camillusstraat 95. De man van Simonne stelt hier tentoon. Hij doet 

aan glassnijkunst en maakt lampen en andere dingen in glas. 

 

- Min Baelemans zal een 2-tal maanden afwezig blijven wegens heelkundige ingreep. 

 

- Jan Janssens gaat Hugo bezoeken. Wie gaat mee? 

 

- Conferentie seniorenraad Stad Antwerpen: Daniël is voorlopig onze vaste 

vertegenwoordiger. Monique is geïnteresseerd om mee te gaan. Volgende vergadering is 

op 23 november om 9.30 uur in den Bell. Agenda is voorlopig nog ongekend. 

 

- Liliane doet oproep voor ‘Opendeurdagen’ in Oversnes op 19 en 20 november en 

actieweek personen met een handicap van 30 november tot 4 december. 

 

- Wat met werkgroep zorg vraagt Ludwig? 


