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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Stand van zaken ingediende adviezen. 
 

Er is nog geen antwoord van het college op de ingediende adviezen over de zichtbaarheid van de 

zwakke weggebruikers en de straatgoten. 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 11 mei 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
08/06/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Robert Reynaert  Marc Barzeele  

Daniël Van Waenroy  Jan Janssens  

Freddy Teughels  Monique Van Pellecom  

Ingrid Schunzelaar  Simon Bonte  

Min Baelemans  Dimitri Commers  

Jean Knops  Liliane Haesendonckx  

Ludwig Wauters  Michel Dewilde  

Linda Verlinden  Philip Livens  

Wilfried Paesschierssens    

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Hugo Haazen  

Frank De Bruyn    
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3. Stand van zaken binnen de werkgroepen: 

 

 Werkgroep verkeersveiligheid en mobiliteit 

 

Betreffende de invoering van eenrichtingsverkeer in de Pierebeekstraat en de Frans De 

Cortlaan, alsook de blijvende problemen na de aanpassingen in 2014 aan het wegdek in de 

Groenstraat, deelt Linda mee dat alle wijkcirculatieplannen voor de ganse stad “ON 

HOLD” zijn geplaatst voor onbepaalde tijd. 

 

De aanwezige leden stellen voor om de ambtenaar van de dienst mobiliteit (bevoegd voor 

Wilrijk) uit te nodigen op de volgende vergadering om nadere toelichting te geven op onze 

voorstellen,  zodat wij ons niet buigen over situaties waarvan we op voorhand weten dat ze 

zullen verworpen worden. 

 

 Werkgroep Openbaar Domein 

 
Niettegenstaande het bestaan van een degelijke code voor infrastructuur/plaatsen van 

nutsvoorzieningen, rijzen er toch nog heel veel vragen en problemen. 

 

Uit het “Draaiboek Openbaar Domein” werd de discussie over de voor- & nadelen van het 

inrichten van “sorteerstraten” verdaagd naar de tussentijdse vergadering van 18 mei om 

14u. 

Verder is besloten om een prioriteitenlijst uit het draaiboek te selecteren die vooral de 

senioren aanbelangt, en waar dan een “top-3” of “top-5” zal uit opgesteld worden. 

   

4. Conferentie seniorenraad stad Antwerpen 

 

Bovenop de bestaande seniorenraden van de 9 districten in Antwerpen is er ook een 

overkoepelende ‘conferentie seniorenraad stad Antwerpen’. In het werkkader voor de Wilrijkse 

adviesraad voor senioren staat het volgende vermeld:  

 

De conferentie kan adviezen formuleren over stedelijke aangelegenheden. Ze maakt duidelijke 

afspraken om input te krijgen over stedelijke materies en stedelijke adviesvragen. De conferentie 

bestaat uit de negen districtsseniorenraden:  

 Elke districtsseniorenraad kan twee afgevaardigden aanduiden, bij voorkeur een 

mannelijke en een vrouwelijke afgevaardigde.  

 Elke districtsseniorenraad heeft één stem.  

 De conferentie duidt een voorzitter en secretaris aan.  

 

Jan en Robert gaan naar de conferentie en brengen op de volgende algemene vergadering verslag 

uit. 
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5. Varia: 

 

 Linda vraagt de aanwezige leden om de budgeten voor volgend jaar even na te  

 kijken en eventueel voorstellen te doen. Zie bijlage. 

 

 Voorstelling van de ‘Start to … 55+’ campagne door de sportantenne Wilrijk, Karen 

Fremault. 

 Een degelijke uitleg over de nieuwe aanpak van de sport- en seniorendienst tegenover de 

vroegere “Seniorensportdag”, met meer en nieuwe sporten, en met medewerking van 

lokale sportclubs.  Meer info in de folder of hier. 

 

 Na de volgende adviesraad gaan we met z’n allen lunchen. Blokkeer alvast ook de middag 

in jullie agenda. 

 

6. Bijlage 

 

 Budgetnota 2015 
 

 

https://www.antwerpen.be/nl/kanalen/district-wilrijk-1/nieuws-33/start-to-55-vijf-nieuwe-sporten-voor-wilrijkse-senioren

