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Aanwezigen 

 

 

Robert Reynaert biedt zich aan als moderator bij de vergadering. Door de afwezigheid van Freddy maakt 

Ingrid het verslag. Waarvoor dank. 

 

De verslaggevers voor de volgende vergaderingen zijn: 

 

September Ingrid 

Oktober Frank   

November Jean 

December Freddy 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 14 september 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
13/10/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
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Linda Verlinden  Frank De Bruyn  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Ingrid Schunzelaar  Pascal Van der Heyden  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele    

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Min Baelemans    

Verontschuldigd 

Wilfried Paesschierssens  Freddy Teughels  

Liliane Haesendonckx  Hugo Haazen  

Jean Knops  Hugo Verwerft  
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1. Goedkeuring vorig verslag. 

2. Afval in Wilrijk: sorteerstraten 

Het advies i.v.m. de sorteerstraten is overgemaakt en ter kennis genomen.  

 

De indruk bestaat dat de beslissing door het stadsbestuur reeds genomen is. Er wordt geschermd met 

het bestuursakkoord. Het districtscollege heeft aan de stad meer uitleg en een uitzetting over 

sorteerstraatjes gevraagd. 

Sorteerstraten genieten niet de voorkeur van de WAS-leden. Bovendien kunnen sorteerstraten niet 

overal geplaatst worden. Linda verwijst wel naar een voordeel voor mensen die niet meer buiten 

komen: dankzij de geringe afstand (200 m) kunnen helpers huisvuil altijd meenemen om te deponeren. 

Huisvuilverwijdering wordt een dure aangelegenheid. 

 

3. Stand van zaken ingediende adviezen: zwarte schimmen 

Dit advies gaat naar het scholenoverleg. Het agendapunt wordt later hernomen. 

4. Stand van zaken werkgroepen: zitbanken, IKEA-site 

 De ongeveer 300 zitbanken in Wilrijk werden door enkele bereidwilligen alle gecheckt. De 

meeste banken zijn in slechte staat. De locatie is ook niet steeds geschikt. De bevindingen 

moeten nog besproken worden. 

 

 Veranderingen op de Boomsesteenweg zijn noodzakelijk. Het sluipverkeer in Neerland moet 

verminderen. Wat met telling van de wagens? Wat met C1 borden? 

 

 De bevindingen van de werkgroep mobiliteit worden via de districtsvoorzitter verder gegeven 

aan de bevoegde personen. Er wordt achter de schermen gewerkt aan de problemen. De WAS 

mag contact nemen met de kabinetsadviseur van de schepen van 

mobiliteit (frederik.elsermans@stad.antwerpen.be) 

Ook mensen van handel/industrie/De Lijn… dienen gecontacteerd. Dit is een erg complex 

lopende zaak. 

5. Conferentie seniorenraad stad Antwerpen: werking, verslag, afvaardiging 

Ludwig en Daniël waren aanwezig op de conferentie en geven hun bevindingen.  Beiden waren niet erg 

tevreden over de vergadering. 

  

De conferentie krijgt erg traag antwoord van hogerhand. Anita benadrukt dat dit niet aan het beleid te 

wijten is maar dat door omstandigheden (personeelswissels, verlof) de interne afhandeling nog niet 

duidelijk is. Zij neemt dit dringend op. 

De afgevaardigden merken op dat in de districten rechtstreeks aan het college gestuurd worden; het is in de 

districten ook gebruikelijk dat de schepen bevoegd voor seniorenbeleid het overleg van de seniorenraad 

bijwoont. Op stedelijk niveau is dit minder voor de hand liggend.    

Voorstel: kan er bijv. 2x per jaar een overleg met de schepen ingepland worden 

 

Het voorstel i.v.m. de gidsenwerking is in de conferentie aangenomen. Op de uitleg van Daniël i.v.m. de 

sorteerstraten is er geen reactie gekomen. Het voorstel over de taxicheques moet ingediend zijn op 28 

september en in advies gegoten tegen 12 oktober. De adviesraad vindt deze periode erg kort gehouden.  

 

mailto:frederik.elsermans@stad.antwerpen.be
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Robert stelt de vraag naar coördinatie in de werking van alle districten in de conferentie. De 

terugkoppeling naar de adviesraden van de districten gebeurt blijkbaar niet of onvoldoende. 

Sommige seniorenraden van andere districten koppelen de adviezen niet terug met hun eigen raad of gaan 

onvoorbereid naar de conferentie. 

 

Pascal stelt het vastleggen van een vertegenwoordiging voor: één persoon als vaste vertegenwoordiger 

(voor een bepaalde periode) in de conferentie, één persoon (wisselend, naargelang het onderwerp). Daniël 

wordt aangeduid als vaste contactpersoon. Freddy stelt zich kandidaat om ook eens naar de conferentie te 

gaan. 

6. Taxicheques: advies 

In de conferentie is ook over taxicheques gesproken. Ondanks enkele discussiepunten werd beslist het 

voorstel over de aanpassingen aan het reglement van de taxicheques te aanvaarden. 

7. Toelichting begroting 2016 

Linda heeft een duidelijk overzicht gegeven van de opmaak van het budget voor de senioren. Het budget 

wordt licht verhoogd voor de seniorenverenigingen, voor de aanpassing van de woningen van ouderen, 

voor de computerklassen en  midweek zee/ontbijtwandelingen.  

 

Er is één grote wijziging in het budget voorzien voor 2016. De mantelzorgpremie wordt drastisch verhoogd 

tot 27 000 euro (verdrievoudiging). De premie bedraagt 175 euro per persoon (minimumleeftijd: 55 

jaar/inwonen niet verplicht) en elk jaar hernieuwbaar (indienen t.e.m. 31/08). Dit jaar waren er 160 

aanvragen waarvan er 151 zijn goedgekeurd. 

 

Linda stelt voor de volledige begroting eens te bekijken (uitgeprint, want duidelijker) en te bespreken op 

een volgende vergadering. Jan vraagt om dan ook een overzicht te geven aan wat er uiteindelijk geld is 

uitgegeven en hoeveel. 

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

Jan spreekt van uniformiteit over alle districten. Hij stelt Dimitri voor de werkwijze (flow) te visualiseren 

(op A4) voor alle WAS-leden. 

9. Uniformiteit werking seniorenconsulenten  

Zie ook punt 8. 
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10. Varia: 

 

a. Meldingskaart:  
Alles kan digitaal gemeld worden!  

Zie website www.antwerpen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Afvaardiging WAS op centrumraden dienstencentra:  
Pascal meldt dat er vier centrumraden (adviesorgaan) zijn per dienstencentrum. Hij vraagt een 

deelnemer per dienstencentrum vanuit de WAS. De volgende vergadering in Romanza 

(verantwoordelijke: Pascal) gaat door in december. Vermits Monique in Romanza 

vrijwilligster is, zal zij gevraagd worden. 

In Oversnes (verantwoordelijke: Liliane) is de volgende vergadering op 28 september om 

9.30 uur i.p.v. 7 oktober. 

Simone gaat hierheen. Voor Valaar is nog geen deelnemer voorzien. (Marc?) 

 

c. E-besluit:  
Elke openbare beslissing is digitaal te vinden op de website van de stad Antwerpen (wel wat 

zoeken). Ook de besluiten i.v.m. de senioren. De privacy is steeds gegarandeerd. 

Dit is de rechtstreekse link:  

http://www.antwerpen.be/
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https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051c39d8a6ec798b469e/raads-en-collegebesluiten-

gemeente-en-districten-raadplegen 
 

d. Vrijwilligers dierenpark Neerland:  
Vrijwilligers zorgen voor dit dierenparkje. Er is een convenant met de buurtbewoners (moet 

herbekeken worden). Zo is er bv. een probleem met de doorwaadbaarheid van het parkje. 

Linda zegt dit alles later te bespreken. 

 

e. Themadag Provinciale Ouderen Raad: mobiliteit 6/10  
Jan Janssens heeft zich ingeschreven. Mogelijk gaan nog andere WAS-leden. De themadag 

zou een aanrader zijn. 

Meer info: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/artikel.php?pub_id=4041 

 

f. Eén stille zondag per maand? 
Wat is geluid? De perceptie ervan is erg relatief. De algemene indruk is dat één stille zondag 

per maand niet haalbaar is. 

 

g. Leefloon 
Ter info: 

BEDRAGEN OP MAANDBASIS 

 

Vanaf Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

01/09/2015 555,81 € 833,71 € 1.111,62 € 

 Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden 

gemeenschappelijk regelt. = bedrag per samenwonende persoon. 

 Categorie 2: Je leeft alleen. = bedrag alleenstaande persoon. 

 Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als je 

in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen. 

h. 24/10 
Te onthouden datum, want retrofuif in de Theadrôme! 

Meer info: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/senioren-10/wilrijkse-

jeugdhuizen-van-vroeger-keren-terug-met-retrofuif 

      

i.  Volgende vergadering 
 

o Voorstel van Daniël: eens een rollator of een rolstoel uitproberen. In de buurt van 

Oversnes bv. zijn er veel inritten van garages -> gebruik van rollator/rolstoel soms 

problematisch. Misschien kan Werner Theuns (districtsschepen voor openbare werken) 

eens bevraagd worden i.v.m. mogelijke werken. 

 

o Er zal de volgende vergadering nog eens over de openbare toiletten gesproken worden. 
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