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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

Opmerkingen : 

 

(2)Tillift voor het zwembad Ieperman:  

Jan merkt op dat de WAS aan schepen R. Moens toegezegd heeft commentaar te zullen leveren op 

de aankoop hiervan, bijgevolg moet hem ook geschreven worden dat de WAS “geen 

opmerkingen” heeft. 

 

(8) Stand van zaken ingediende adviezen: de leden ontvangen ter vergadering een actuele lijst 

(A3). 

Wilfried merkt op dat de lijst nu up-to-date is. Aan Dimitri om telkens een agendapunt te voorzien 

om de stand van zaken aan te vullen en in het maandverslag op te nemen. 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 14 maart 2016 - 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
11/04/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  Zie opmerkingen onder punt 1. 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Marc Barzeele   

Jean Knops  Jan Janssens  

Hugo Verwerft  Min Baelemans  

Freddy Teughels  Wilfried Paesschierssens  

Liliane Haesendonckx  Pascal Van der Heyden  

Verontschuldigd 

Linda Verlinden  Dimitri Commers  

Daniël Van Waenroy  Ludwig Wauters  

Hugo Haazen  Michel Dewilde  
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Pascale : best hiervoor een vast sjabloon gebruiken, A3A4; verzoek aan Dimitri hiervoor te 

zorgen. 

 

 

(11) Blauwe flikkerlichten aan de zebrapaden in Wilrijk: 

Tegen volgende vergadering, lijst op te stellen met prioritaire plaatsen zoals scholen, zorgcentra 

en winkelcentra. 

Pascale merkt terecht op dat voor het WAS de senioren prioritair zijn.  

Wilfried stelt voor dat één plaats met aandrang zou voorgesteld worden, als pilootproject, waarop 

de WAS dan een advies zou kunnen formuleren. 
 

2. Bezoek aan schepen Duchateau (keuze 3 afgevaardigden) 

 

De kandidaturen worden besproken en de vergadering beslist om Robert, Jan en Daniel  

af te vaardigen, uiteraard incl. onze schepen Linda Verlinden. 

 

3. Verslag bezoek seniorenraad Kampenhout – bezoek Lier 

 

Robert brengt verslag uit over dit werkbezoek namens de 6 deelnemers. Deze kleinstedelijke 

vereniging heeft natuurlijk het grote voordeel om de schepen/voorzitster OCMW onder haar leden 

te hebben en niet ‘districtsafhankelijk’ te zijn, wat duidelijk meer mogelijkheden geeft. Zij komen 

wel maar 4 keer per jaar samen. Hun pp-presentatie zal aan iedereen bezorgd worden. 

Een aangename en leerrijke ervaring. 

Jan meent ook dat de WAS meer als groep naar buiten moet komen. Waarom niet eens per jaar 

een avond met de 65jarigen? Wilfried stelt voor om op de “open vergadering” ook de 65ers te 

vragen. 

 

Op 1 juni is het ontvangst van de “nieuwe inwoners”. Pascale vraagt zich af waarom de WAS 

geen standje heeft? Hij meent ook dat wij (WAS) een “ombudsfunctie” hebben en naar buiten 

moeten komen; mensen moeten weten bij wie ze terecht kunnen! Ook de “niet-digitalen”! (Jan) 

Daarom zouden wij ook beslist een folder moeten hebben, om kenbaar te maken waarvoor ze bij 

wie voor wat terecht kunnen.  

Robert doet een oproep voor suggesties tegen volgende vergadering, te e-mailen naar Wilfried 

privé (wilfried.paesschierssens@telenet.be), die de voorstellen zal coördineren. 

 

 

4. Open themadag seniorenraad Deurne 
 

Op 11 april. Monique gaat, ofwel met Daniël, ofwel bij ziekte met haar echtgenoot. 

 

5. Open vergadering: datum en locatie vastleggen + methodiek 

 
Eerst Romanza; datum nog mede te delen. 

mailto:wilfried.paesschierssens@telenet.be
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Oversnes: in mei/juni of oktober (liefst) 

 

Pascale legt uit dat het de bedoeling is in de voormiddag een vergadering te hebben, daarna lunch, 

ook met 65’ers, en vanaf 14 uur een open vergadering; niet per tafels maar wel in groep. 

Liliane heeft tijd nodig om het evenement aan te kondigen via A-blad, folders, enz. 

Aan Dimitri verzoek om te lanceren en verder te communiceren. 

 

 

6. Stand van zaken ingediende adviezen 

 
Zoals hoger reeds genoemd, verzoek aan Dimitri om de A3 tabel om te (laten) werken naar een 

officiële A4 sjabloon, die telkens bij het verslag kan gevoegd worden. 

Het is ook de bedoeling om voortaan “afgerond” te specifiëren (uitleggen/commentaar) en bij de 

opvolging een timing te voorzien. 

 

 

7. Varia 
 

 Ingrid: groenafvalophaling, met verwijzing naar Daniël 

 

 Monique: Verplaatsing fietspad aan de ingang en uitgang van de Steinerschool 

Lohrangrin. 

 

 Pascal: zaterdag 24 september: Romanza + Bloemenveld: open deur in buurtfeest kader. 

Waarom geen WAS deelname? Vraag aan Linda/Dimitri wat kan georganiseerd worden? 

(stand?) 

Dit geeft Wilfried nogmaals de kans aan te dringen op de noodzaak om over een folder te 

beschikken. 

 

 Liliane:  

o 2 april kinderdisco gratis voor 6 – 12 jarigen.  

o Verblijf aan zee op 19 – 23/09 volpension; 23/05 midweek – door de 3 zorgcentra 

– open voor alle senioren. 

o 23 april: voordracht lage emissiezone (LEZ) 

 

Jean: heeft klachten ontvangen aangaande de hulp van het baliepersoneel, dat hij wil 

aankaarten.  

Een melding, klacht of vraag kan via een meldingskaart, telefonisch (03 338 53 04) of e-

mail (klm.wi@stad.antwerpen.be)  

 

 Freddy en Jan gaan naar de conferentie op 21 maart in den Bell. 

https://www.antwerpen.be/nl/melden
mailto:klm.wi@stad.antwerpen.be

