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Aanwezigen 

 

 

 

1. Vaccinaties 
Schepen Linda kreeg heel wat vragen over de vaccinaties: 

 Iedereen krijgt een brief maar moet zelf een afspraak maken via een website of per 

telefoon. 

 Personen met een beperking of die minder mobiel zijn, mogen een begeleider naar het 

vaccinatiedorp meebrengen. Dat kan een mantelzorger, tolk of helper zijn. De begeleider 

krijgt een stempel op de hand. Zo kan die het hele vaccinatietraject mee afleggen. 

 Minder mobiele personen kunnen terecht in een tijdelijke vaccinatielocaties. Op deze 

locaties krijgen burgers hun inenting als ze: 

o zich niet zelf kunnen verplaatsen naar het vaccinatiedorp 

o geen hulp hebben om naar het vaccinatiedorp te komen 

o op voorhand een afspraak maken nadat ze een uitnodiging voor hun vaccin kregen 

 Iemand die de woning niet kan verlaten, zal thuis het vaccin krijgen. De huisarts beslist 

hierover. 

 Er is geen stock van vaccins. Elk vaccin is al toegewezen aan iemand. 

 Men kan met de wagen, openbaar vervoer, fiets of taxi naar het vaccinatiedorp. 
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 Er zal een pendelbus rijden van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem naar het 

vaccinatiedorp op Spoor Oost. 

 Voor 60-plussers is er vast taxi tarief van 10 euro (enkel) naar Spoor Oost. 
 

Alle info staat ook op volgende website: https://vaccovid.be 

 
 

2. Buslijn 22 
De voltallige Wilrijkse districtsraad is tegen het afschaffen van buslijn 22. 

 

 

3. Conferentie 
Gezien de onderlinge meningsverschillen in het dagelijks bestuur, heeft de voorzitter zijn taak 

neergelegd. Voorzitter ad-interim neemt zijn taak over in afwachting van de verkiezing van 

een nieuwe voorzitter. 

De secretaris van het dagelijks bestuur heeft zijn volledig ontslag gegeven in de conferentie. 

Deze problematiek heeft uiteraard een negatieve invloed gehad op de werking. 

 

Punten Conferentie: 

 

 Geprek met Schepen Marinower 

E-inclusie: uitsluiting van senioren voorkomen door de opkomende digitalisatie. 

 

 Gesprek met Schepen Kennis 

Aangaande de parkeertorens (Noordelijke districten en Linkeroever) 

 

 Project Indimo. 

Het heeft niet meer te maken met de manier van oversteken. Het nieuwe systeem zou 

gaan kijken wie de straat juist oversteekt. Het verkeerslicht detecteert wie de straat 

juist wil oversteken en past de snelheid om te kunnen oversteken aan. 

 

 Routeplan 2030 

Hoe kan men ervoor zorgen dat de mensen op een snelle, goedkope en veilige manier 

van en naar de stad kunnen geraken en/of naar een andere gemeente. 

 

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

 
 

5. Sluikstort Valaar 
Micheline krijgt veel meldingen van buurtbewoners over sluikstorten op verschillende plaatsen op 

het Valaar: het is echter dweilen met de kraan open want na het opruimen volgt er vrij vlug 

opnieuw sluikstort. 

 

Buurtbewoners vragen om een mobiele camera te plaatsen. Dit is een bevoegdheid van de stad. 

Het is belangrijk om steeds een melding te maken. De WAS stelt de vraag om eventueel de 
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vuilbakken kleiner te maken. Voorts mogen de vuilbakken op druk bezochte plaatsen sneller 

leeggemaakt mogen worden. Volle vuilbakken kan met ook steeds melden. 

 

 

6. 10 000 stappen 
Het district wil dit najaar een project opstarten rond 10 000 stappen om zo mensen meer te doen 

bewegen.  

 

Opdracht voor alle WAS-leden:  

Geef tegen volgende vergadering een leuke wandelroute in het centrum van Wilrijk door.  

Max. 10 000 stappen en op makkelijk te bewandelen plaatsen (bv. park). 

 

 

7. Varia 

 
a. Patrick maakte een opmerking over de slechte staat van heraanleg van de stenen in de 

Krijgslaan. Regelmatig stuurt de districtsburgemeester daarover een mail naar AWV om 

dit beter aan te pakken. Voorlopig geven er weinig gehoor aan. 

 

b. HALT2Diabetes:  

LOGO Antwerpen en de Diabetes Liga starten in Wilrijk dit voorjaar met de actie 

HALT2Diabetes. Ben je ouder dan 45? Vul dan zeker eens deze vragenlijst in. Als blijkt 

dat je een verhoogd risico hebt, volgt een screening bij de huisarts. Zo kan je, indien 

nodig, een zorgtraject op maat of een gratis groepssessie gezonde voeding volgen. 

Oversnes neemt hier al aan deel. 

 

 

De volgende vergadering is voorzien op maandag 12 april 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. 

 

https://www.gezondheidskompas.be/
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 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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