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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

 

2. Albert Dickschenstraat: voorstelling definitief ontwerp 

 

Er wordt een voorstelling gegeven van het definitief ontwerp. Projectdefinitie en concept worden 

toegelicht. 

Aanleiding is het ontbreken van straatgroen, een verouderde inrichting en een verouderde riolering. Er 

wordt geopteerd voor een bredere rijweg en een parkeerstrook met groen. 

Zie presentatie in bijlage. 

 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 8 juni 2015, 9.30u 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
14/09/2015 Algemene Vergadering 9.30u 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Liliane Haesendonckx  Min Baelemans  

Linda Verlinden  Wilfried Paesschierssens  

Jean Knops  Frank De Bruyn  

Hugo Haazen  Hugo Verwerft  

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Simone Bonte  Daniël Van Waenroy  

Michel Dewilde  Marc Barzeele    

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Ludwig Wauters    

Verontschuldigd 

Robert Reynaert  Freddy Teughels  
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3. Budget 2015-2016 

 

Schepen Linda geeft toelichting bij exploitatie - en investeringsbudget. Omwille van de vele wijzigingen in 

de organisatie wordt voorgesteld het dit jaar gewoon aan te zien om dan eventueel volgend jaar 

aanpassingen te maken. 

 

4. Sorteerstraten 

 

Het voorstel tot advies van Freddy wordt unaniem goedgekeurd. Behoudens enkele uitzonderingen is de 

WAS geen vragende partij om deze straten in te voeren. 

   

5. Ingediende adviezen 

 

De adviesraad neemt kennis van de antwoorden van het districtscollege inzake het advies over de 

zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers en de straatgoten. 

 

6. Stand van zaken werkgroepen 

 

Er wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verkeersveiligheid en mobiliteit in en rond de IKEA-

site. Via een PowerPoint presentatie worden onveilige situaties aangetoond en mogelijke oplossingen zoals 

betere signalisatie, verkeerslichten en bufferzone. Deze presentatie zal ook aan het districtscollege worden 

voorgesteld. 

Zie presentatie in bijlage. 

 

7. Conferentie seniorenraad Stad Antwerpen 

 

Jan geeft verslag van deze vergadering. Misschien biedt dit ruimte voor meer universele problematiek. (bv. 

Sorteerstraten) 

8. Varia 

 

 Fiets- en wandeltochten : zie brochure 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/19e4b500-0fb6-4bb5-a84e-

32e737a7047d/SportMee_voorjaar2015_web.pdf 

 

 Warme Buurt en Huis van de Mens : project is opgestart. Er worden nog vrijwilligers gezocht. 

 

 Aanduidingen openbare toiletten wordt doorverwezen naar werkgroep openbaar domein. 

 

 Hugo H. dankt namens alle leden schepen Linda voor haar manier van werken. Ook Dimitri wordt 

speciaal bedankt voor zijn onbaatzuchtige medewerking.  
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