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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

2. Bezoek van de nieuwe seniorenconsulente van BeZaLi (Berendrecht-

Zandvliet-Lillo). Zij kwam naar de werking van de Wilrijkse seniorenraad kijken. 

 

3. Voorstelling heraanleg kruispunt Doornstraat-Oudestraat 

Bespreking en toelichting door technisch consulent Patrick Cuyvers van het ontwerp 

‘Doornstraat/Oudestraat. Na een geanimeerd debat over de verschillende concepten. Gelet op de 
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bijkomende opmerkingen van het districtsbestuur op het laatste concept, besluit de voltallige WAS pas 

advies te formuleren, na de evaluatie van de huidige proefopstelling.  

 

4. Stand van zaken ingediende adviezen. 

De 2 adviezen (straatgoten en zichtbaarheid zwakke weggebruikers) werden op het districtscollege van 

13 april besproken. Het college nam kennis van het advies en bezorgt de adviesraad nog een antwoord 

aangaande het advies. 

 

5. Stand van zaken werkgroepen 

De werkgroep ‘verkeersveiligheid en mobiliteit’ licht haar werkzaamheden toe i.v.m. het doorgaand 

verkeer en sluipverkeer in alle woonwijken in Wilrijk. Een gesprek met de dienstleiding van IKEA 

betreffende de bewegwijzering op hun parkings dringt zich op. De werkgroep heeft valabele 

argumenten om het sluipverkeer in deze buurt terug te dringen 

 

De werkgroep ‘openbaar domein’ zal de specifieke behoeften voor senioren oplijsten waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de opmaak van een ontwerp. 

 
 

6. Beweeg Mee-dag 
Meer info hier. 

7. Varia: 

a. Agendapunten 

De leden van de adviesraad mogen ook zelf agendapunten aanbrengen. 

b. Artikel De Kaeck 

In hun volgend nummer komt een artikel over de adviesraad.  

c. Zet de Stap: wandelroutes in Wilrijk 

Vraag van de stedelijke sportdienst naar korte, gekende wandelroutes in Wilrijk. Liefst tussen 1-2 

km om minder mobiele senioren te doen bewegen. Routes mogen aan Dimitri doorgegeven worden. 

 

8. Agenda volgende vergadering 

- Graag een stand van zaken van het project ‘Warme buurt’.  

- De nieuwe werkgroep ‘Zorg’ zal een datum voor het eerste vergadering vastleggen. De leden 

zoeken nu onderwerpen, ideeën,… voor adviezen waar de werkgroep zich met bezig gaat houden. 

 

9. Bijlagen 

- Presentatie heraanleg kruispunt Doornstraat-Oudestraat 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/54e734feaea8a7bb698b4b6e/doe-mee-aan-de-beweeg-mee-dag-op-7-mei

