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Aanwezigen 

 

 

De verslaggevers voor de volgende vergaderingen zijn: 

 

Oktober Frank Marc 

November Jean 

December Freddy 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 12 oktober 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
09/11/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Linda Verlinden  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    

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Frank De Bruyn  

Freddy Teughels  Ingrid Schunzelaar  

Hugo Haazen  Min Baelemans  

Pascal Van der Heyden    
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Dank aan Marc om op het laatste moment het verslag te maken. 

1. Mededeling 

Frank De Bruyn neemt om familiale gezondheidsredenen ontslag uit de Wilrijkse Adviesraad 

voor Senioren. 

2. Goedkeuring vorig verslag. 

Er was 1 opmerking op het vorig verslag, nl dat niet alle zitbanken in slechte staat verkeren. 

Voorstel om alle banken meermaals per jaar een poetsbeurt te geven. Na deze opmerking werd 

het vorig verslag goedgekeurd door de aanwezige leden. 

3. Michel Willemsplein: voorstelling concept  

 Presentatie voorontwerp. 

 Bewoners werden bevraagd vanuit verschillende hoeken. 

 Doel: Verhelpen slechte staat van speel- & sportterrein. 

 Opmerking: hebben andere straten, soms in veel slechtere staat eventueel geen 

voorrang ? (zoals bv. de Uitspanningsstraat) Er werd dan ook gemeld dat de heraanleg 

van deze straat reeds voorzien is. 

 Hondentoilet ? Een hondenloopzone zou voorzien zijn ? 

 Wat met de voorziene plaatsen voor de wekelijkse markt ? 

 kostprijs: De prijs werd geraamd op +/- 150.000 EUR voor de speeltuigen en op +/- 

650.000 EUR voor de heraanleg. 

4. Sorteerstraten  

 Het implementeren van sorteerstraten in bestaande bebouwde straten wordt 

herbekeken. 

 Sorteerstraten moeten gezien worden als een besparingsmaatregel op personeel. 

 Deze zouden toegepast worden waar het mogelijk of gewenst wordt. 

5. Stand van zaken ingediende adviezen 

 Openbaar domein - Mobiliteit - Verkeersveiligheid: 

o Wacht om voorstel te kunnen doen in Antwerpen. 

o Verkeerstelling in/uit voor de wijk Neerland. 
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 Zorg: 

o Advies indienen om nog meer bijkomende borden op te hangen bij 

parkingplaatsen voor mindervaliden. 

6. Plaspunten: provincie en WAS 

 Verwijzing naar de website van de stad Antwerpen. 

 Actie van de Provincie Antwerpen uit naar de handelaars met stickers voor gratis 

plaspunt, zonder aankoopverplichting.  

 Advies zal geformuleerd worden met adressen waar dit nu reeds mogelijk is. 

7. Stand van zaken werkgroepen: wie zit in welke werkgroep 

 De werkgroepen Mobiliteit &Openbaar Domein worden 1 werkgroep omdat de 

problematieken van beide zeer nauw met mekaar verbonden zijn.  9 personen zijn daar 

momenteel voor geïnteresseerd.   

 Er wordt beslist dat iedereen binnen de Wilrijkse Adviesraad steeds wordt 

aangeschreven in het mailverkeer, zodat iedereen ook steeds op de hoogte blijft. 

8. Conferentie seniorenraad stad Antwerpen 

Zie verslag van de conferentie in bijlage. 

9. Werkwijze (flow) ‘adviezen’ van ontwerp tot college 

Zie bijlage. 

10. Varia 

 

a. 24/10: Retrofuif in de Theadrôme. De afwezigen hadden ongelijk. 
 

b. Nu zijn er ook warme maaltijden beschikbaar in de weekends (za & zo) in de 

dienstencentra Oversnes & Romanza. 

 

c. Op 20/11 is er een infocafé dementie in het districtshuis. Meer info in het A-blad 

van november. 


