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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

 

2. Conferentie 
 

Er is onduidelijkheid rond de toekomst van de conferentie. Een afvaardiging heeft binnenkort 

een gesprek met Anne Baré, bedrijfsdirecteur van de stadsdienst Bestuurszaken. 

 

 

3. Zitdag van de Politie 
 

Op de eerstvolgende zitdag van de politie gaan we onze vragen beperken tot punt 6 (Park van 

Eden) en punt 12 ( lawaai in de Groenstraat). Jan zal als extra persoon vertegenwoordigd zijn. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
11 februari 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
11 maart 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jean Knops  

Ingrid Schunzelaar  Greet Rotty  

Sofie de Mooij  Evelien Poppe  

Wilfried Paesschierssens  Linda Verlinden  

Freddy Teughels    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be


 

   2 / 2 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

4. Advies Krijgslaan 
 

Het negatief advies van de WAS over het extra fietspad in de Krijgslaan werd opgenomen in 

het plan van eisen. 

 

5. Bestuursakkoord 2019 - 2024 
 

De leden van het WAS worden verzocht om tegen de volgende vergadering voorstellen voor 

de begroting op te lijsten. 

 

6. Varia 
 

a. De WAS wil graag van het districtscollege weten wat er verder staat te gebeuren met de 

fietsoversteek in de Kleine Doornstraat ter hoogte van het Park van Eden. 

 

 

 

 

Praktische info 

 
 

 Werken in Wilrijk? Kijk op www.wilrijk.be en klik door naar het tabblad “nieuws” of 

“openbare werken”. U vindt er ongetwijfeld de informatie die u zoekt. U kan ook via sms op 

de hoogte blijven van werken in Wilrijk.  

o U stuurt 2610 werken naar het nummer 8585 (met spatie tussen 2610 en werken). 

o U ontvangt dan een berichtje met de vraag om OK te sturen naar 8585. 

o Als u dat doet, krijgt u nog één sms met de bevestiging dat u ingeschreven bent. 

Vanaf dan kan u onze berichten ontvangen. 

o Als u niet meer geïnteresseerd bent in deze dienst kan u 2610 stop werken (met 

spaties tussen 2610 en stop en werken). 

 

o Alle berichten die u stuurt of ontvangt, zijn voor u gratis. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@antwerpen.be met vermelding van naam, mailadres, geboortedatum en 

woonplaats. Spoor iedereen aan om zich op deze gratis nieuwsflash te abonneren. 

 

 Meldingskaart: Hebt u een specifieke vraag, vul dan een meldingskaart in op 

www.antwerpen.be         
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