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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag  
Goedgekeurd 

 

2. Zitdag politie 
Alle vergaderingen zijn voor onbepaalde duur uitgesteld. 

 
 

3. Fietsoversteek Geitepad 
Het veiliger maken van de oversteek van het Geitepad in de Doornstraat werd op ons advies door 

het district opgelost met daar dwarse poorten te plaatsen zodat de fietsers wel moeten afstappen en 

de straat niet meer kunnen recht over fietsen. 

Nu omzeilen deze fietsers langs beide kanten deze hekken omdat ze een zandweggetje gebruiken 

dat naast deze hekken ligt. 

De hekken die werden geplaatst zijn dus nu nutteloos en missen helaas hun doel van veiligheid. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 april 2021 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Online 

Datum volgende 

vergadering: 
10 mei 2021 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Marc Barzeele  Micheline Willems  

Patrick Van den Branden  Jacques Martinet  

Dimitri Commers  Hugo Verwerft  

Liliane Haesendonckx  Linda Verlinden  

Mieke Lismont  Machteld Fonteyn  

Verontschuldigd 

Jean Knops  Jan Janssens  

Nasca De Backer  Daniël Van Waenroy  

Freddy Teughels    
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Dimitri informeert bij de groendienst of er iets kan gedaan worden aan de grote openingen langs 

de zijkanten. 

 

4. 10 000 stappen 
De WAS stelt voor om vooral rond de oude begraafplaats en het Steytelinckpark te wandelen. 

 

 

5. Varia 

 
a. De leden van de WAS wensen zeer nadrukkelijk hun dank uit te spreken voor de zeer 

vriendelijke en vlotte regeling bij de inentingen in VacCovid (Spoor Oost). 

 

b. Aan de zithoeken in parken en pleintjes wordt tegenwoordig veel afval achtergelaten. 

Linda merkte terecht op dat deze zeer regelmatig worden opgekuist maar dat het dweilen 

met de kraan open is. 

 

 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 10 mei om 9.30u. 
 

 

  

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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