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Aanwezigen 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

2. Bedanking 

 

Robert bedankt in naam van de WAS Linda en Dimitri voor de goede en aangename 

samenwerking en de vlotte communicatie tussen bestuur, administratie en de WAS gedurende het 

afgelopen jaar. 
 

 

Verslag 
 
Titel verslag: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
Maandag 11 januari 2016, 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Volgnummer:       

Data volgende 

vergaderingen: 
08/02/2016 om 9.30 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
goedgekeurd 

  

Commentaar:  / 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Linda Verlinden  

Hugo Verwerft  Daniël Van Waenroy  

Freddy Teughels  Marc Barzeele   

Dimitri Commers  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Min Baelemans  

Verontschuldigd 

Pascal Van der Heyden  Liliane Haesendonckx  

Hugo Haazen  Michel Dewilde  
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3. Rolverdeling vergadering (verslagnemer, moderator) 

 

Voorstel om de vergadering periodiek te laten leiden (moderator) door iemand anders werd niet 

weerhouden. Men vond dat Robert het goed doet en men gaf de voorkeur om het zo te laten.  

Verslaggever zal wel maandelijks iemand anders zijn, maar zal niet zo strikt worden opgevolgd 

aangezien er eventueel genoeg leden zijn die de “aangeduide” eventueel willen  vervangen. 

Na rondvraag wie eventueel wat wil doen (bv. bij afwezigheid van een collega),volgende lijst: 

Verslaggever JA:  Jan, Freddy, Ingrid, Ludwig, Min, Wilfried, Jean, Marc, Danny, Hugo V.                                                                                                                                                                                             

Verslaggever NEE : Monique 

Moderator JA: Jan, Ludwig, Wilfried, Marc, Danny 

Moderator NEE: Freddy, Ingrid, Monique, Min, Jean, Hugo V. 
 

4. Gemeenschappelijk e-mailadres 

 

Het officieel e-mail adres seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be is het adres van waaruit kan 

worden gecommuniceerd met derden; Wilfried  zal dit beheren als lid van de WAS in 

samenspraak met Dimitri. Telkens zullen de overige leden op de hoogte worden gebracht van het 

e-mail verkeer. 
 

5. Uitspannings-, Eenheids- en Boeksveldstraat 

 

Er werd aan de leden een voorstel (project) meegegeven ter info met de vraag om advies. 
 

6. Stavaza en reactie kabinet Kennis i.v.m. IKEA-site 

 

De presentatie wordt nogmaals aan kabinet bezorgd. 
 

7.  Lage emissiezone:  

 

Geen consensus. Er wordt gewacht op meer details in de maand februari vanuit de Stad.  

8. Varia: 

 

- Werking, structuur, bevoegdheden van andere seniorenraden: 

Presentatie waaruit blijkt dat de meeste een andere structuur hebben dan de WAS. Verschil 

vertaalt zich door het aantal leden, aantal periodieke vergaderingen en vooral het gegeven 

dat in de meeste gevallen de leden afgevaardigden zijn van een organisatie. Ook is er nog 

de trend om zelf allerlei te organiseren, uiteraard met steun van het district. 

 

- Ondersteuning jonge mantelzorgers (verdaagd naar volgende vergadering) 
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- Nieuw reglement taxicheque (verdaagd naar volgende vergadering) 

- LED lampen (verdaagd naar volgende vergadering) 

 

 

 

 

 


