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Aanwezigen 

 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 

Er is nog geen respons geweest vanuit het OCMW Aartselaar i.v.m. het project ‘Warm              

Wilrijk’. In de volgende WAS zal dit agendapunt terug worden geagendeerd. 

 

 

2. Verwelkoming en voorstelling Jacques Martinet 

 
Na een geslaagde screening door de deskundigen van de seniorenwerking lijkt het erop dat 

Jacques een meerwaarde kan betekenen voor werking van de WAS. Wij begroeten het nieuwe lid. 

 

3. Voorstelling buurtregisseur en dienst buurtregie 
 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 12 september 2016 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
Maandag 10 oktober 2016 om 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Linda Verlinden  Daniël Van Waenroy  

Marc Barzeele  Wilfried Paesschierssens  

Dimitri Commers  Hugo Haazen  

Ludwig Wauters  Jacques Martinet  

Hugo Verwerft    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Freddy Teughels  

Jean Knops  Pascal Van der Heyden  
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Dries Pauwels (dries.pauwels@stad.antwerpen.be) licht zijn taakafspraken toe aan de vergadering. 

Voor allerlei structurele problemen is hij het aangewezen aanspreekpunt. Bv.: burenhinder, 

problematisch sluikstorten, samenlevingsproblemen, hanggedrag door jongeren, enz. Aarzel niet 

bij problemen Dries aan te spreken en of te mailen. 

 

4. Mondeling verslag bedenkingen vergadering met schepen Duchateau 

door Ludwig 
 

Via de conferentie toch blijven ijveren voor één aanspreekpunt voor de seniorenwerking van 

centrale problemen voor alle districten. 

 

5. Voorbereiding werkbezoek Kampenhout (26/09) en Lier (22/09) 
 

De WAS neemt kennis van de flow betreffende de werkbezoeken aan Lier en het bezoek van de 

Kampenhoutse senioren raad aan Wilrijk. De bus naar Lier vertrekt stipt om 9.15 uur en vertrekt 

in Lier om 16.30 uur. Nog enkele betalingen voor het middageten dienen nog te gebeuren.  

  

6. Voorbereiding open vergadering: tussentijdse vergadering? 
 

Deze vergadering zal in grote mate herhalen wat de afgelopen activiteiten en werking zijn geweest 

van de WAS tot op heden. 

 

7. WAS on tour: 
 

 Buurtfeest Romanza: programma + opbouw 

 55+dag: bemanning stand 

De vergadering neemt kennis van het voorziene draaiboek van deze activiteiten. 

 

8. Gehandicaptenplaatsen Bist 
 

Dit probleem heeft zichzelf opgelost. 

 

9. Meldingskaart online invullen 
 

Dimitri blijft herhalen dat het beste resultaat kan worden behaald met het online melden van 

problemen aan de betrokken stadsdiensten. WAS leden kunnen steeds bij hem de nodige info 

bekomen hoe men hier, mee concreet omgaat.  

 

10. Invullen Barometer Vlaamse Ouderenraad 
 

Dimitri zal een schrijven richten aan deze Vlaamse ouderenraad dat deze enquête geen rekening 

houdt met het bestaan van de autonome districten. Niet zelden word deze materie op één 

Antwerpse hoop gegooid. De Antwerpse districten hebben zeker voor wat het seniorenbeleid 

betreft ieder hun eigen specifiek behoeften. 
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11. Varia 
 

 Bezoek IKEA achter de schermen: Er worden twee data opgezocht welke tegemoetkomen aan 

de mogelijkheden van de WAS. 

 Congres ‘toegankelijke gemeente voor iedereen’: Ludwig gaat. 

 Vertegenwoordiging WAS conferentie: Vaste vertegenwoordiger blijft Danny en Freddy 

plaatsvervanger tenzij iemand anders meer aangewezen lijkt. 

 Het definitief plan Kl. Steenweg wordt na definitieve goedkeuring op de WAS voorgesteld;  

 Dimitri informeert om de dienst mobiliteit van de stad een toelichting kan komen geven over 

de Wilrijkse mobiliteit.  

 Indien de mogelijkheid bestaat graag de begroting en rekening inzien van het seniorenbeleid. 

 Er zal een nieuwe aangepaste WAS lijst mee worden verzonden met het verslag van deze 

vergadering.  

 Tot op heden is het email adres van Wilfried namens de WAS niet genoegzaam bekend. 

Daarom zal dit op de briefwisseling van de WAS en mailverkeer duidelijker worden 

geëtaleerd. 

 

 


