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Aanwezigen 

 

 

 

Bij de start van het nieuwe jaar bedankt de moderator in naam van de ganse WAS  Dimitri en  

schepen Linda Verlinden voor de goede samenwerking het afgelopen jaar. Niets staat in de weg 

om voor 2017 de zelfde weg verder te gaan. 

In haar dankwoord kon de schepen deze stelling enkel maar beamen. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Mits volgende aanmerkingen:  

- Een stavaza wordt gegeven i.v.m. de IKEA-site. Een meeting met AWV zal worden 

georganiseerd. 

- Het advies Geitenpad zal worden beperkt tot de oversteek Doornstraat. Dimitri heeft het 

advies ingediend voor de districtscollegezitting van 16/01. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 januari 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
13 februari 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  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Freddy Teughels  Jacques Martinet   

Linda Verlinden  Jean Knops  

Verontschuldigd 

Wilfried Paesschierssens  Ludwig Wauters  

Evelien Poppe  Liliane Haesendonckx  

Paul Hellemans    

Afwezig 

Hugo Haazen    
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- 100 jarige viering op 4/2/02017. Iedereen is welkom. 

- Binnen de ‘conferentie’ zal met een werkgroep de digitalisering verder worden bekeken. 

Idem voor de ‘Fietszichtbaarheid’. Blijkbaar een stadsbreed probleem. 

- Via de ‘conferentie vernemen we dat het zorgbedrijf personeelsleden zal ter beschikking 

stellen om bij mensen die minder mobiel zijn, het afval naar de sorteerstraatjes te brengen. 

- Van de zitbanken onthouden we vooral dat een periodiek onderhoud hiervoor niet is 

voorzien. Zitbanken die stuk zijn, best met een meldingskaart dit euvel melden. 

 

2. Stavaza adviezen 

 
Na een geanimeerd gesprek en het overlopen van deze adviezen lijst, lijkt het zinvol dit als  
agendapunt nogmaals te agenderen op de volgende WAS. 

 

3. Evaluatie voor conferentie 

 
Een aangepaste versie van onze WAS enquête zal worden overgemaakt aan de conferentie. 

 

4. bClose project 
 

Dimitri geeft toelichting over dit initiatief. De eerste resultaten zullen ten vroegste begin maart 

bij de WAS toekomen. De PPS in bijlage bij het verslag. 

 

5. Interview De Kaeck 
 

Dimitri maakt een ontwerp van antwoordt. 

 

6. Varia 
 

a. Dossier in de maak i.v.m. de verkeersonveiligheid van de Groenstraat. Zal een 

volgende WAS als agendapunt worden behandeld. 

 

b. Danny bekijkt verder de aanpassingen van de PPS welke ons door IKEA is over 

gemaakt. Bedoeling is deze versie te implementeren in de reeds bestaande PPS van de 

WAS. 

 

c. Volgende WAS als agendapunt ‘Overheid uitdagen om dingen zelf en beter te doen’. 

 

d. Graag helpende handen voor initiatief ‘Vereenzaamde ouderen’ in CC De Kern op 

4/3/2017 in de namiddag. Afspraak met Monique op 0484 27 06 11. 

 

e. De werkgroep ‘openbaar domein’ komt samen om 20/1/2017 om 9.30u zaal Neerland. 

 

f. Jan stuurt een mail naar schepen Linda Verlinden i.v.m. het verlichtings gadget voor 

volgende nieuwjaar. 
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g. Statistieken over stad, district, wijk te bekijken via volgende link: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-in-cijfers/ 

 

De WAS heeft nooit een ‘verloren maandag’ want het smaakt steeds naar meer. :-) 

 

 
 

 

Praktische info 

 
 IJzel en sneeuw: Het sneeuw- en ijsvrij maken van uw stoep is verplicht door de wet. In 

gebouwen met appartementen verwijdert de bewoner van het gelijkvloers ijs en sneeuw van 

het voetpad. Woont daar niemand? Dan moet de bewoner van het appartement daarboven dat 

doen. 

 

Bent u 75 jaar of ouder en kan u zelf geen sneeuw ruimen? Of hebt u een handicap? En zijn er 

geen buren, familie of vrienden die u kunnen helpen? Bel dan bij sneeuwval of bij ijzel naar 

het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333. Stadsmedewerkers komen dan gratis bij u langs 

om uw stoep vrij te maken. 

 

 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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-in-cijfers/
mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Er werd een opmerking gemaakt over een uitspraak van de conferentie voor het ter 

beschikking stellen van “personeelsleden” uit  zorgbedrijven om minder mobiele personen ter 

hulp te komen bij het brengen van afval naar de sorteerstraatjes.  Echter, veel personen in 

dienstencentra van het Zorgbedrijf zijn geen personeelsleden, maar vrijwilligers.  

Dit punt wordt doorgestuurd naar de districtsraad. 

  

      Verder geen opmerkingen & goedkeuring vorig verslag door de aanwezige leden. 

 

 

2. Stand van zaken ingediende adviezen 

 

Doorgestuurd naar volgende vergadering wegens geen connectie met de “cloud” 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 februari 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
13 maart 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Monique Van Pellecom  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Daniël Van Waenroy  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Freddy Teughels  Jacques Martinet   

Linda Verlinden  Jean Knops  

Liliane Haesendonckx    

Verontschuldigd 

Dimitri Commers  Paul Hellemans  

Evelien Poppe    

Afwezig 

Hugo Haazen  Ludwig Wauters  
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3. Groenstraat 

Voorstelling van een aantal foto’s over de erbarmelijke toestand van deze straat. 

De opmerking werd gemaakt dat bij grote ingrepen door Aquafin er mogelijks ook het wegdek 

en de voetpaden zouden kunnen onder handen genomen worden. Hierbij de opmerking dat de 

hoofdtoevoerleiding van het drinkwater nog steeds een asbesthoudende (eterniet) buis is.  

4. Neerlandwijk 

Vraag om dit dossier los te koppelen van het Ikea-dossier. Vraag om cijfermateriaal, advies en 

suggesties om sluipverkeer door de Neerlandwijk te vermijden. 

5. Conferentie        

a. Fietsersprobleem: wild & onverantwoord rijgedrag. 

b. Memorandum: 3 leden die districtsgebonden punten centraliseren naar volgende 

legislatuur toe. 

c. Digitaliseren: in enkele districten : selfservice punten om personen met beperkte digitale 

kennis te helpen. We nemen akte van de e-punten en wachten op evaluatie in september. 

d. Meldingskaart: Inventaris welke districten wel en niet, ook via sociaal infopunt. Wordt 

terug op de conferentie gemeld. Papieren versie moet in de Antwerpenaar. Moet ook tel. te 

bereiken zijn.  
 

6. Buurtfeest Romanza  

Stand WAS terug aanwezig op buurtfeest, mits betere locatie. 
 

7. Bib aan huis 
Mogelijk voor personen die immobiel zijn ? 

 Voorleessessies 

 Koerier functies 
 

8. Seniorenmatinee 
Wie kan even als vrijwilliger helpen aan de infostand op 4 maart in het cultureel centrum ? 
 

9. Varia 

 
a. Vraag naar administratie om de aanleg van de fietsluis in de Doornstraat kenbaar te 

maken. 

 

b. Voorstel WAS uitnodiging ambtenaar/politie om uitleg. 

 

c. Werken aan Boomsesteenweg. 

 

d. Snelheidsindicatieborden op degelijke plaatsen hangen (cfr. Kleine steenweg). 

 

e. Mindervaliden: WAS in kennis stellen om confrontatie aan te gaan met persoon in 

kwestie om meer uitleg. 
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f. Ontvangst Seniorenraad Lier: verschoven naar volgende vergadering. 

 

g. Dansproject senioren in Oversnes in oktober 2017. 

 

h. Directie Zorgbedrijf heeft perceel aangekocht voor nieuw dienstencentrum met 72 flats 

in de regio Neerland. 

 

i. Suggestie project knelpunten in het dagelijks leven van mindervaliden. 
 

        

 
 

 

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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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 

        

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Opmerking: hulp vanwege het Zorgbedrijf is in praktijk niet evident wegens gebrek aan 

personeel en altijd betalend. Terug naar conferentie ter verduidelijking. 
 

2. Verslaggever procedure (verslag 16/01/16) 

Er komt binnenkort een cursus techniek verslag maken voor de WAS leden. 

 

3. Stavaza adviezen 

Er werd reeds eerder afgesproken dat het de trekker van het advies is die de toestand evalueert 

en op de volgende vergadering brengt. Er is geen vordering in het dossier rond de IKEA-site. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 maart 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
10 april 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Dimitri Commers  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Daniël Van Waenroy  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Freddy Teughels  Jacques Martinet   

Jean Knops    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Paul Hellemans  

Linda Verlinden  Monique Van Pellecom  

Evelien Poppe    

Langdurig afwezig 

Hugo Haazen  Ludwig Wauters  
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4. Evaluatie van de WAS evaluatie 

Er komt vanuit verschillende hoeken blijken van ontmoediging over de resultaten van de 

ingediende adviezen (IKEA). Soms lijkt het vechten tegen de bierkaai. Bedenking wordt 

gemaakt of sommige adviezen wel haalbaar zijn en er niet eerder dient geopteerd ons te 

beperken tot kleinschalige projecten. Aan de andere kant wordt opgemerkt dat bepaalde zaken 

moeilijk op gang komen en veel tijd vragen voor invoering. Geduld hebben is dan soms ook 

aangewezen. We dienen ook in te calculeren dat men ook niet altijd de erkenning krijgt die 

men verwacht. 

 

5. Conferentie 

Het gebruik van de meldingskaart komt weer boven. Voorgesteld wordt om bij de conferentie 

te pleiten dat alle districten het opnieuw invoeren. Dit om tegemoet te komen aan mensen voor 

wie de digitale toestand onoverkomelijk is. Wel worden hierover meningsverschillen verwacht 

binnen de conferentie. 

 

6. Memorandum n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 14/10/2018 

Er is o.m. een groot tekort aan sociale woningen. Ook andere onderwerpen die we reeds 

besproken hebben kunnen opgenomen worden. Dimitri zet enkele reeds bestaande memoranda 

teksten in de cloud ter overweging. 

 

7. Sociaal luik van de WAS 

Tegen volgende vergadering wordt een oplijsting gemaakt van wat reeds bestaat. 

 

8. Voorstel om een maandelijkse gastspreker voor de WAS uit te nodigen 

Er wordt voorgesteld om eerder gericht deskundigen uit te nodigen i.f.v. de behandelde 

problemen, bv. onthaalverantwoordelijke bij bespreking gevolgen van de digitalisering. Ook 

dient nog eens overlegd met schepen Theuns i.v.m. de voorziene openbare werken. 

 

9. Bushokje aan dienstencentrum Oversnes 

Robert heeft een advies opgesteld om de veiligheid te verhogen. Dit advies wordt besproken 

en goedgekeurd mits op de eerste plaats geopteerd wordt om het reclamepaneel van de zijkant 

naar de achterzijde van het bushokje te verplaatsen om zichtbaarheid op het fietspad te 

bekomen. 

 

10. Varia 

 

a. De WAS vraagt met aandrang aan de verantwoordelijken van dienstencentrum 

Romanza en Valaar om in de mate van het mogelijke de vergaderingen bij te 

wonen i.f.v. communicatie en deskundigheid. 
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b. Ontvangst seniorenraad Lier: Er wordt overlegd om een mogelijk programma vast 

te leggen: o.a. bezoek ISVAG, verkeerscentrum, …. Een datum in het najaar wordt 

in samenspraak met de seniorenraad van Lier vastgelegd. 

c. Buurtfeest Romanza op zaterdag 23 september van 10 tot 17 uur. 

d. WAS meer kenbaar maken: op andere locaties vergaderen … 

e. Oplijsting van problemen die mensen met een beperking ondervinden. Dit zou 

reeds vastgelegd zijn voor uitvoering met mensen van woonzorgcentrum 

Bloemenveld. 

f. Danny klaagt toestand op voetpad in Oudestraat aan. Tegenover de academie aan 

de garage staat een aanhangwagen gedeeltelijk op het voetpad en er werd een 

reclamepaneel voorgezet om er niet tegen te lopen. Deze hinderlijke toestand zal 

gemeld worden met een meldingskaart. 

g. Indien er nog meldingskaarten worden ingevuld, wordt gevraagd deze in cc te 

zetten naar de WAS leden ter info. 

h. Jan vraagt verduidelijking van de budgetten die ter beschikking staan van de 

seniorenwerking. 
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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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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 

        

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen en goedgekeurd. 

2. Stavaza adviezen 

- Plaspunten: geen reactie van provincie ontvangen. Opnieuw aanvragen. 

- IKEA: terug op de agenda plaatsen. 

- Legerstraat: graag reactie van de ambtenaar mobiliteit. 

3. Conferentie:  

 

1.1. Decentralisatie: uitleg over desbetreffende mail.  Bevoegdheid Stad/District 

1.4.4: Verduidelijking naar conferentie sturen; voor senioren zal er niet veel veranderen 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
10 april 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
8 mei 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Paul Hellemans  Dimitri Commers  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Daniël Van Waenroy  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Jean Knops  Monique Van Pellecom  

Verontschuldigd 

Linda Verlinden  Freddy Teughels  

Jacques Martinet  Liliane Haesendonckx  

Ingrid Schunzelaar  Evelien Poppe  

Langdurig afwezig 

Hugo Haazen  Ludwig Wauters  
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1.2. Werkgroep IT: proefproject voor mensen die digitaal niet mee zijn.  Vraag om 2-

sporenbeleid om de overbrugging mogelijk te maken. 

 

4. Memorandum 

Toevoegen van eigen, district gebonden punten. 

5. Sociaal luik van de WAS 

Dit punt wordt naar volgende vergadering doorgeschoven wegens afwezigheid Freddy. 

6. Varia 

6.1.  Locaties vergaderingen najaar en datum open vergadering 

De maandelijkse vergaderingen gaan steeds door in het districtshuis. De open vergadering (1 x 

per jaar) gaat door in een van de Dienstencentra. 

 

6.2.  Evaluatie Romanza Dienstencentrum:  

Mogelijkheid laat-avond openingen en dichter bij hulpbehoevenden 
 

6.3.  Actie vereenzaamde senioren (b-Post):  

De resultaten van deze bevraging waren een succes. Te noteren datum: op 16 december is er 

kerstfeest voor vereenzaamde senioren. Verdere info hierover volgt later. 
 

6.4.  Hinder voetpad Oudestraat  

Er werd elektronisch  een meldingskaart ingevuld, doch zonder enige reactie. 
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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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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         

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen en goedgekeurd. 

 

2. Stavaza adviezen 

 

De WAS vraagt aan Linda om nog eens aan te dringen bij het districtscollege of de 

verantwoordelijke persoon om een antwoord te bezorgen (positief of negatief) over volgende 

adviezen: plaspunten en legerstraat.  
 

Jan doet een voorstel om een evaluatie te maken van het bestuursakkoord en deze af te toetsen 

om te kijken wat al verwezenlijkt is. Deze evaluatie zou dan met een positieve inbreng aan de 

districtscollegeleden doorgemaild worden. In de cloud zien we dat er toch al veel adviezen 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
8 mei 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
12 juni 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Linda Verlinden  Dimitri Commers  

Robert Reynaert  Jan Janssens  

Wilfried Paesschierssens  Daniël Van Waenroy  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Jean Knops  Monique Van Pellecom  

Jacques Martinet  Freddy Teughels  

Liliane Haesendonckx    

Verontschuldigd 

Paul Hellemans  Ingrid Schunzelaar  

Evelien Poppe    

Langdurig afwezig 

Hugo Haazen  Ludwig Wauters  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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met positief resultaat gevolgd werden en dat we over zo goed als alle adviezen een antwoord 

kregen. 

            

3. Conferentie 

Het advies van de WAS over de nota decentralisatie werd doorgegeven. Wilfried maakte wel 

de opmerking dat we moeten opletten dat we in de correspondentie van de WAS leden met 

buitenstaanders mekaar niet tegenspreken.  Nadat het advies werd verstuurd, werden er toch 

nog opmerkingen verstuurd. Eerst overleggen is aan te raden. De WAS moet als één geheel 

naar buiten komen.  

 

De werkgroep Digitalisering is éénmaal bij mekaar gekomen. In 3 districten (Merksem, 

Borgerhout en Antwerpen) lopen proefprojecten met e-selfservicezones met ondersteuning. 

Indien dit goed werkt en uitgerold wordt naar andere locaties, zou dit al een groot aantal zaken 

(oa meldingen) oplossen. Er wordt aan de afgevaardigden van de betrokken districten 

gevraagd of de seniorenraad de e-selfservicezones kunnen bekijken en nagaan hoe het met de 

ondersteuning loopt. 

 

4. Memorandum  

Freddy zal de Wilrijkse aanvullingen voor het stedelijk memorandum naar Ferre van de 

conferentie sturen. 

5. Begroting 2016 

Verdaagd naar latere vergadering 

6. ‘Slimme thuiszorg’ 

Via de mutualiteiten en Zorgbedrijf lopen er al verschillende projecten waar senioren 

slimmere thuiszorg krijgen. 

Zie Cubigo, Home Sweet Home en Valère en Vital. 

7. Sociaal luik van de WAS  

Er wordt een spreker van het Zorgbedrijf uitgenodigd om meer inzicht te krijgen in hoeverre 

senioren individueel geholpen worden.  

8. Varia 

8.1. Vorming Vlaamse Ouderenraad 

De Vlaamse Ouderenraad biedt een vormingsprogramma rond diverse thema’s aan. 

 

De vormingspakketten bieden handvaten en geven ruimte voor uitwisseling over verschillende 

thema's: 

 

Een eerste thema is 'Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018'. In deze vorming gaan 

we in op het maken van een memorandum. Via een stapsgewijze aanpak krijg je handvaten en 

tips om je gemeentelijk beleid in kaart te brengen, prioriteiten te bepalen, het memorandum in 

http://www.cubigo.com/be
http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/onze-innovaties/zorginnovatie/ict-home-sweet-home
http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vital-en-valere
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een geschikte vorm te gieten,… Na de vorming kan je aan de slag met je lokale ouderenraad 

om een goed lokaal memorandum op te maken. 

 

Thema twee is 'Cultuurparticipatie op latere leeftijd'. Naar aanleiding van de 

Ouderenweekcampagne 2016 ontwikkelden we een instrument dat lokale ouderenraden en 

ouderenverenigingen kunnen gebruiken om het lokaal cultuurbeleid te toetsen aan drempels 

die ouderen ervaren. 

 

De derde vorming 'Sleutel aan het beleid – over adviesverlening en beleidsbeïnvloeding' wordt 

gelanceerd in het najaar 2017. 

8.2. Actie vereenzaamde senioren (b-Post):  

Zie rapport in bijlage. 

8.3. Volgende vergadering 

De volgende vergadering op 12 juni wordt volledig besteed aan het memorandum dat we terug 

willen bekijken en verbeteren waar nodig. 
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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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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         

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd mits het hernemen in volgende vergadering: 

- tegenbezoek Lier 

- budgetbespreking na uitsluitsel over uitgaven 

- fietsmapkaart 

 

2. Stand van zaken 

 

Zie verslag vorige vergadering en opvolging a.u.b. 

 

 
 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
12 juni mei 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
11 september 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Linda Verlinden  Ingrid Schunzelaar  

Robert Reynaert  Jacques Martinet  

Wilfried Paesschierssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Hugo Verwerft  

Jean Knops  Ludwig Wauters  

Verontschuldigd 

Daniël Van Waenroy  Dimitri Commers  

Jan Janssens  Freddy Teughels  

Paul Hellemans  Liliane Haesendonckx  

Evelien Poppe  Hugo Haazen  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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3. Memorandum WAS voor 2018 

 

De teksten van het ontwerp worden aangepast: 

 

p. 3 - punt 7 – alinea 5: Wij vragen dat de bestuursploeg het STOP-principe en adviseren 

                         om in zulke straten een 1-richtingsverkeer in te voeren mits het toelaten  

                         van dubbel fietsverkeer. Dit zal de levenskwaliteit en … 

 

p. 4 – punt 14: Senioren komen ’s avonds als het donker is niet meer buiten. Goede  

                         straatverlichting is belangrijk. Ook meer blauw in de straatbeeld  

                         (cfr. wijkagent) en een meer flexibel takenpakket van de politie creëert 

                         een beter veiligheidsgevoel.  

 

p. 4 – punt 17: De extra verlichting aan de zebrapaden kan een meerwaarde betekenen  

                         voor de zwakke weggebruiker. In eerste instantie wordt gedacht aan … 

 

Afgesproken wordt dat Monique de nieuwe tekst invoert met het weglaten van de 

samenvatting (de 19 inhoudspunten op A4). In de plaats daarvan worden de titels van het 

memorandum per punt in vet gezet. 

Ingrid wordt gevraagd om de tekst te toiletteren. 

 

In functie van het vergelijken van het ‘Memorandum WAS’ met de beleidsverklaringen  

van stad Antwerpen en district Wilrijk (huiswerk van alle WAS-leden voor de nieuwe 

vergadering van 11/09!) wordt gevraagd aan Jean om de teksten per email door te sturen. 
 

4. Varia 

 

- Melding wordt gemaakt van een onveilige verkeerssituatie in de Kleine Doornstraat 

(ter hoogte van nr. 31) en de uitgang van het Park van Eden. Het aanleggen van een 

zebrapad en de aanduiding van de rijrichting voor fietsers zou kunnen helpen. 

Meldingskaart of advies WAS? 

 

- Robert Reynaert kondigt zijn ontslag aan (verkoop van huis en verhuis naar Aartselaar 

slorpen teveel tijd op). Wij betreuren zijn beslissing maar zullen ze met spijt in het hart 

aanvaarden. Veel succes! 
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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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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         

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Niet besproken. 

2. Wijkwerking op maat 

Sylvia Mortelmans kwam spreken over het proefproject “Wijkwerking op maat” dat in de wijken 

Deurne-Noord, Kiel en Oosterveld/Elsdonk wordt opgestart en tot december 2018 loopt. Het is de 

bedoeling om de bewoners dichter bij mekaar te brengen, naar hun problemen te luisteren en 

eventueel op te lossen.  

In Oosteveld/Elsdonk zijn er veel alleenstaande ouderen. 

 

Om de verschillende diensten van de stad en district voor te stellen worden er dit najaar 4 pop-up 

wijkcafé’s georganiseerd: 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
11 september 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Oosterveld/Elsdonk - Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
9 oktober 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Linda Verlinden  Ingrid Schunzelaar  

Freddy Teughels  Jacques Martinet  

Wilfried Paesschierssens  Monique Van Pellecom  

Jan Janssens  Daniël Van Waenroy  

Dimitri Commers  Ludwig Wauters  

Greet Rotty    

Verontschuldigd 

Hugo Verwerft  Paul Hellemans  

Marc Barzeele  Jean Knops  

Liliane Haesendonckx    

Afwezig 

Hugo Haazen  Evelien Poppe  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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- Zondag 24 september van 10 tot 18 uur tijdens Oosterveld Feest aan de Pius X kerk 

- Zaterdag 7 oktober van 14 tot 17 uur aan het Elzenbos in de Zwanenlaan 

- Zaterdag 14 oktober van 14 tot 17 uur op het speelterrein van de Sterrenlaan 

- Vrijdag 20 oktober van 16 tot 19 uur op het Monnikenplein 

 

3. Memorandum 

Het Memorandum van het WAS wordt in oktober zoals het nu bestaat doorgemaild naar alle 

districtsraadsleden. Het wordt ook naar Ferre Weustenraad gestuurd om het Wilrijks 

memorandum aan het grote toe te voegen. 

 

We hopen in de toekomst reacties (positief of negatief) te mogen ontvangen.  

 

4. Open vergadering najaar 

Op maandag 11 december geeft de WAS om 14 uur haar tweede open vergadering in het nieuwe 

dienstencentrum  Oosterveld op de Groenborgerlaan.  

 

We bereiden deze vergadering om 10 uur voor. Daarna lunchen we in het dienstencentrum. 

Wilfried zal op de open vergadering als moderator de debatten leiden en onder controle houden: 

er wordt een gezamenlijk en unaniem standpunt van alle WAS- leden verwacht: we moeten als 

één blok tegenover het publiek naar buiten komen! 

 

5. Budget: overzicht begroting 2017 

Het budget van 2017 is zo goed als volledig opgebruikt. Door de onverwacht grote reactie  en 

de aanvraag op de mantelpremie was er ook een veel hogere uitgave dan voorzien.   

 

6. Fietsmapkaart 

Op de volgende vergadering krijgt iedereen een fietsroutekaart voor de Wirijkse jeugd. De 

verkeerseducatieve route (VERO) voor fietsers is in Wilrijk bewegwijzerd met blauwe pijlen op 

gele bordjes. 

7. Ontvangst seniorenraad Lier op 13 november 

 

De seniorenraad van Lier brengt een wederbezoek op maandag 13 november. In de voormiddag 

hebben we onze gebruikelijke vergadering. ’s Middags gaan we in Oversnes en lunchen en om 14 

uur worden we bij de ISVAG verwacht. 

 

8. Vergaderdata 2018 

 

Ook in 2018 zullen de vergadering op de tweede maandag van de maand plaatsvinden. 
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9. Varia 

 

- De volgende vergadering op maandag 9 oktober zal in de IKEA plaatsvinden. We 

krijgen een achter de schermen rondleiding. 

 
 

     

 
 

 

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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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         

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Zowel het verslag van 11 juni als het verslag van 11 september wordt goedgekeurd. 

2. Memorandum 

 

Zoals afgesproken wordt het memorandum doorgemaild naar alle districtsraadsleden en  

naar Ferre Weustenraad om ten gepasten tijd toe te voegen aan het grote stadsmemorandum. 

Afspraak is dat de leden van de WAS zich individueel zullen onthouden te reageren op eventuele 

positieve of negatieve reacties van buitenaf.  

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 oktober 2017 – 10 uur 

Plaats vergadering: IKEA Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
13 november 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Hugo Verwerft  Ingrid Schunzelaar  

Freddy Teughels  Jacques Martinet  

Wilfried Paesschierssens  Monique Van Pellecom  

Jan Janssens  Marc Barzeele  

Dimitri Commers  Ludwig Wauters  

Jean Knops    

Verontschuldigd 

Daniël Van Waenroy  Paul Hellemans  

Liliane Haesendonckx  Greet Rotty  

Evelien Poppe  Linda Verlinden  

Afwezig 

Hugo Haazen    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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3. Bezoek aan IKEA-site 

 

Een geslaagde rondleiding achter de schermen onder de deskundige leiding van twee enthousiaste 

PR-madammen werd gezellig afgesloten met een etentje in het restaurant en een mini-WAS-

vergadering waarvan het resultaat in dit verslag. 

 

4. Varia 

 

- Een uitnodiging van Mevrouw Iris Mengelberg om de Residentie Elsdonck te 

bezoeken met de WAS zal volgende vergadering besproken worden. 

 
 

  

 
 

 

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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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 

       

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Alle voorgaande verslagen worden goedgekeurd. Doch had men graag een bijsturing i.v.m. het 

versturen van het WAS memorandum aan alleen de districtsraadsleden. Graag had men deze ook 

aan de lokale partijvoorzitters overgemaakt. Instemming voor dit punt van de ganse WAS. 

 

2. Memorandum 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 november 2017 – 10 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
11 december 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Linda Verlinden  

Freddy Teughels  Jacques Martinet  

Wilfried Paesschierssens  Monique Van Pellecom  

Jan Janssens  Marc Barzeele  

Dimitri Commers  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Gilbert Van Nuffel  

Afvaardiging seniorenadviesraad 

Lier 
   

Verontschuldigd 

Daniël Van Waenroy  Paul Hellemans  

Liliane Haesendonckx  Greet Rotty  

Evelien Poppe  Hugo Verwerft  

Thierry  Faas (Buurtzorgmanager 

Zorgbedrijf, Wilrijk) 
   

Afwezig 

Hugo Haazen    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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Evaluatie in februari 2018. 

 

3. Voorstelling Elsdonck 

Concrete afspraken worden gemaakt met de dienstleiding  om op de WAS deze instelling voor te 

stellen 

 

4. Open vergadering december 

Op 11 december 2017 om 10 uur zal de WAS vergaderen in het DC Oosterveld met om 14u een 

open vergadering. Tijdens de open vergadering zullen we de adviezen toelichten en de 

memorandum nota welke werden opgemaakt door de WAS. Deze activiteit zal worden 

aangekondigd in het A-blad en de Wilrijkse lichtkranten. 
 

5. Varia 

 

- Overlopen WAS afvaardiging naar de Wilrijkse adviesraden 

- Bestuursakkoord bespreken 

- Uitstap naar ISVAG. De Wilrijkse en Lierse delegatie kregen een boeiende 

uiteenzetting over de werking van de huisvuilverbranding. Dit alles met de wetenschap 

dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. 

 
 

 

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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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         

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/
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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen & goedkeuring vorig verslag door de aanwezige leden. 

 

2. Memorandum 

Alle ingediende voorstellen worden opnieuw geëvalueerd in 2018. 

Even overlopen:  Alle 19 punten zijn OK, behalve punt 3 (sorteerstraten) dat verder bekeken zal 

worden in 2018. 

 
 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
11 december 2017 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Dienstencentrum Oosterveld 

Datum volgende 

vergadering: 
8 januari 2017 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Ingrid Schunzelaar  Greet Rotty  

Freddy Teughels  Jacques Martinet  

Wilfried Paesschierssens  Monique Van Pellecom  

Jan Janssens  Marc Barzeele  

Dimitri Commers  Ludwig Wauters  

Jean Knops  Gilbert Van Nuffel  

Robert Reynaert  Liliane Haesendonckx  

Hugo Verwerft  Daniël Van Waenroy  

Verontschuldigd 

Evelien Poppe  Wilfried Paesschierssens  

Linda Verlinden    

Afwezig 

Hugo Haazen    
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3. Varia 

 

a. Kerstmarkten 

b. Voorrang Mastplein met Heistraat: hier geldt voorrang van rechts ! 

c. Kleine Doornstraat: zebrapad en fietsers 

d. Naam nieuwe wijk (zorgcentrum) aan de Krijgslaan (januari 2018) 

e. Geitepad afsluiting in de Doornstraat, wanneer gepland ?  

f. Fietspad aan de Steinerschool = gevaarlijk, is wijziging mogelijk ? 

g. Pleintje aan de Oversneslaan 

h. Betonblokken aan de St.- Camillusstraat: zeer gevaarlijk, verwijderen ? 

i. Evaluatie bestuursakkoord 

j. Financiën 

k. Datums vergaderingen 2018  

 

4. Open vergadering  

Deze vergadering is een “Open Vergadering”, wat wil zeggen dat de bewoners van de wijk, in dit 

geval Oosterveld, alsook de medewerkers van het DC de vergadering kunnen bijwonen, 

suggesties aanbrengen, en vragen stellen. 

 

We verwelkomen  Greet, afgevaardigde van Dienstencentrum Oosterveld, samen met nog 8 

personen, al dan niet woonachtig in de nieuwe appartementen van het DC. 

 

Voorstelling Wilrijkse Adviesraad voor Senioren (WAS) 

- Wat doen we ? 

- Was → Districtsraad → Stad 

- Adviezen formuleren & doorsturen betreffende het openbaar domein, veiligheid op de 

openbare weg,…. 

- Er wordt niet aan politiek gedaan !  We zijn er voor ALLE Wilrijkse senioren ! 

- Memorandum opstellen voor de volgende legislatuur 

- Werkgroepen binnen de WAS 

- Digitalisering & A-blad 

 

Vragen: 

- Parkeerplaatsen voor mindervaliden: werd geweigerd - nu 27 zoals wett. verplicht. 

- Sorteerstraatje: waarom niet voorzien bij deze nieuwbouw ? 

- Rode postbus: kan dit dichter dan nu? 

- Postcode: Wilrijk = 2610 (en niet 2020!) 
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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. 

 

 Seniorenflash: Wie de seniorenflash wil ontvangen stuurt best een mail naar: 

senioren.wilrijk@stad.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         

mailto:senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/

