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Aanwezigen 
 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
De vergadering had graag als vast agendapunt ‘stavaza adviezen’ op elke volgende 
vergadering. Mits deze opmerking kan het verslag worden goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling cultuurdienst 
Kristof Vancraybex geeft een voorstelling van de cultuurdienst. 
Deze werkt in het district, onder de afdeling sport en cultuur.  
Is een katalysator voor het lokaal cultuurbeleid;  academie, bibliotheek, cc De Kern…. 
Subsidies; gemeenschapsvormend en kleinschalig 
Adviesraad cultuur 
Eigen projecten; Wintervonk, Lichtjesstoet, Valaar rommelmarkt, Koornbloem in volle bloei, 
kunst in het opbaar domein ‘sokkel de luxe’, stripmuur, Vlaams feest, verstrippen nutskasten 
en tentoonstellingen in GC. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 
Datum en uur 
vergadering: 12 december 2016 – 9.30 uur 
Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 
Datum volgende 
vergadering: 9 januari 2017 – 9.30 uur 
 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  
Aanwezig 
Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  
Robert Reynaert  Jan Janssens  
Dimitri Commers  Daniël Van Waenroy  
Wilfried Paesschierssens  Jean Knops  
Freddy Teughels  Jacques Martinet   
Linda Verlinden  Hugo Verwerft  
Marc Barzeele    
Verontschuldigd 
Evelien Poppe  Liliane Haesendonckx  
Paul Hellemans    
Afwezig 
Ludwig Wauters  Hugo Haazen  
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3. Stand van zaken IKEA 
Volgende werken zijn gepland; de vernieuwing van de rioleringswerken op de Boomsestweg   
(1/1/2018) en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Oude baan (6/3/2017) en de 
aanpassingswerken van de rijweg t.h.v. de handelszaak IKEA. 
 
Iedereen is ervan overtuigd dat voor wat betreft onze bekommernis, wij met deze 
werkzaamheden nauwelijks onze doelstellingen concreet kunnen maken. (sluipverkeer 
ontraden in de Neerlandwijk en een duidelijkere verkeersafwikkeling op de A12 en ontlasting 
van het overbodige doorgaand verkeer in ons centrum).  
De WAS is echter overtuigd dat wij moeten blijven aanklampen en trachten om samen, met 
AWV de bebording van de A12 te herbekijken en aan te passen aan de nieuwe 
noodwendigheden en alle overbodige verkeersborden nu reeds weg te halen.  
Kunnen tijdens deze periode reeds geen verkeerstellingen gebeuren, zodat zonder buikgevoel 
beslissingen kunnen worden genomen in de toekomst. 

 
4. Geitepad 

Freddy geeft lezing van een uitgewerkt advies aan het districtscollege. De WAS sluit zich hier 
unaniem achter. 

 
5. Krijgslaan 

Voor het uitgerafelde zebrapad t.h.v. Oversnes gaan zoveel mogelijk leden van de WAS een  
meldingskaart insturen. Het probleem van de Krijgslaan en de fietsers stop zal verder door 
Danny worden uitgewerkt. 

 
6. Frequentie verslaggever i.f.v. aanwezigheden 

Wat betreft de verslaggeving  zal een voorstel tegen februari 2017 worden uitgewerkt.  
De WAS dringt aan dat iedereen zich ten minste bij afwezigheid wil verontschuldigen (bij  
Dimitri) wanneer zij/hij de vergadering niet kan bijwonen. 
 

7. Varia 
 
a. Vergadering in 2017: 09/01, 13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 11/09, 9/10, 13/11 en 

11/12. Iedereen akkoord, deze datums staan vast voor het jaar 2017 
b. Fietsen rijden over het zebrapad. Blijkbaar een stads breed probleem. Bespreken op 

conferentie. 
c. Alternatief bestrating marktplein (Bist) bespreking districtscollege. 
d. Uitnodiging 100 jarige. 
e. Bij een overlijden of een jubilaris (binnen de WAS groep)  zal steeds door Dimitri een 

gepaste kaart worden verzonden. 
f. Jammer dat 30% van de inwoners van groot Antwerpen niet mee is met de digitalisering. 

Wij verwachten een reactie vanuit de conferentie. 
g. Wilfried laat zich verontschuldigen voor de volgende WAS. 
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