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Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

 

Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Nieuwe WAS – Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 
 

Er is een nieuw bestuursakkoord opgesteld voor het district. 

Voor de continuïteit van de WAS zal in de lente een uitnodiging tot kandidatuurstelling 

verschijnen op de website van het district, in het A-blad en per mail. 

 

 

3. Zitdag van de Politie 
 

Er werd een overzicht gegeven van de besproken punten op de laatste zitdag. Er was maar 1 

punt dat eigenlijk voor ons district belangrijk was. Alle vroeger ingediende vragen zullen 

behandeld worden van zodra de diensten hierop een antwoord geformuleerd hebben. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
14 januari 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
11 februari 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Ingrid Schunzelaar  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Dimitri Commers  

Daniël Van Waenroy  Wilfried Paesschierssens  

Linda Verlinden  Greet Rotty  

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jean Knops  

Sofie de Mooij  Evelien Poppe  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Inlassing nieuw agendapunt: gevraagd advies fietspad Krijgslaan. 
 

Een plan werd ons tijdens de vergadering doorgestuurd, betreffende de aanleg van een nieuw 

fietspad op de zuiderkant van de Krijgslaan.  Het advies werd doorgestuurd naar Patrick 

Cuyvers. 

 

Op vraag van de technisch consulent geeft de WAS het volgende advies: 

 

a. Er bestaat al een dubbel richtingsfietspad over de ganse straatlengte aan de 

noordzijde (zijde sociale woningbouw) van de Krijgslaan. 

b. De noordelijke zone is over de ganse lengte breed genoeg om een volwaardig fietspad 

en voetgangerszone te optimaliseren indien nodig. 

c. De zuidkant van de Krijgslaan is een aangelegde groene zone en maakt deel uit van de 

bestaande verkaveling. 

d. Deze groen zone is ook beplant met hoogstammige bomen en er bevinden zich in de 

ondergrond geen rioleringen en of nutsleidingen, m.a.w. deze bomen kunnen bijna 

allemaal toekomstbomen worden. 

e. Om al deze redenen is de WAS van mening dat een extra fietspad niet aangewezen lijkt 

op de Krijgslaan. Ook in de wetenschap dat de onkosten voor aanleg van een groene 

zone nog maar enkele jaren geleden zijn gebeurd en deel uitmaakte van de 

verkavelingsvoorwaarden. 

 

 

5. Ecohuis: voorstelling project “Isoleren”. 
 

Mevrouw Gina Verbeeck, projectleider energiezuinig bouwen & verbouwen, geeft een 

toelichting over het isoleren project. 

Het is de bedoeling dat de stad Antwerpen de door Europa voorgestelde klimaatdoelstellingen 

kan behalen. Daarom is het de bedoeling elke burger in te lichten welke vormen van 

tegemoetkoming en hulp er bestaan (energiearmoede bij senioren, ontzorging, enz…). 

Hierbij doet ze een oproep om signalisatie van deze doelgroepen, zwakkeren & kwetsbare 

eigenaars. 

 

Gina Verbeeck -  03 217 08 47 - 0479 92 16 03 - Gina.verbeeck@stad.antwerpen.be 

 

6. Varia 
 

a. Neerland: Brief BIN (Buurt Informatie Netwerk) 

 

b. Oosterveld-Elsdonk: Wijkwerking op zeer laag pitje - Einde in zicht? 
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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 vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

 

2. Conferentie 
 

Er is onduidelijkheid rond de toekomst van de conferentie. Een afvaardiging heeft binnenkort 

een gesprek met Anne Baré, bedrijfsdirecteur van de stadsdienst Bestuurszaken. 

 

 

3. Zitdag van de Politie 
 

Op de eerstvolgende zitdag van de politie gaan we onze vragen beperken tot punt 6 (Park van 

Eden) en punt 12 ( lawaai in de Groenstraat). Jan zal als extra persoon vertegenwoordigd zijn. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
11 februari 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
11 maart 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele    

Verontschuldigd 

Liliane Haesendonckx  Jean Knops  

Ingrid Schunzelaar  Greet Rotty  

Sofie de Mooij  Evelien Poppe  

Wilfried Paesschierssens  Linda Verlinden  

Freddy Teughels    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Advies Krijgslaan 
 

Het negatief advies van de WAS over het extra fietspad in de Krijgslaan werd opgenomen in 

het plan van eisen. 

 

5. Bestuursakkoord 2019 - 2024 
 

De leden van het WAS worden verzocht om tegen de volgende vergadering voorstellen voor 

de begroting op te lijsten. 

 

6. Varia 
 

a. De WAS wil graag van het districtscollege weten wat er verder staat te gebeuren met de 

fietsoversteek in de Kleine Doornstraat ter hoogte van het Park van Eden. 

 

 

 

 

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@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 vorige verslag 
 

Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Conferentie 
 

Dimitri doet navraag bij de andere seniorenconsulenten i.v.m. de werking van de conferentie 

en hoe zij hiertegenover staan. 

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de WAS zullen Danny en Freddy op de volgende vergadering 

van de conferentie (18/03) stellen dat Wilrijk niet akkoord kan gaan met de gang van zaken, 

en dat de WAS zich verzet tegen een verkiezing van voorzitter, secretaris, en dagelijks 

bestuur.  

 

De WAS vraagt uitstel totdat in alle districten mensen zijn aangeduid die naar de conferentie 

zullen afgevaardigd worden. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
11  maart 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
8 april 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Ingrid Schunzelaar  Liliane Haesendonckx  

Verontschuldigd 

Linda Verlinden  Jean Knops  

Sofie de Mooij  Wilfried Paesschierssens  

Nasca De Backer  Greet Rotty  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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3. Zitdag van de Politie 
 

Marc was aanwezig voor de WAS Snelheidsmeting kan iedereen aanvragen via e-loket. 

Probleem in de Groenstraat ivm de zichtbaarheid aan de grens met Hoboken wordt voorlopig 

niet verholpen. Andere items waren niet relevant voor Wilrijk. 

 

4. Begrotingsvoorstellen 
 

De leden van het WAS hebben voorstellen voor de begroting: 

 

 Voorstel Monique: wordt op de volgende vergadering behandeld. 

 Blauwe lichtjes aan zebrapaden, vooral aan scholen en dienstencentra. 

 Boodschappentas. 

 Mantelzorgpremie en premie voor hulp bij thuisblijven optrekken tot zelfs 

verdubbelen. ( Is goed besteed.) 

 Quid vrijwilligersvergoeding? 

 Tussenkomst abonnement van De Lijn? 

 

5. Varia 
 

a. Verkeersdrempels op Valaar zijn te bruusk. 

b. In Hoboken stelt de nieuwe bestuursploeg zich voor via een ronde in het district. Kan dit 

ook in Wilrijk? 

c. Dienstencentra organiseren vanaf mei daguitstappen. (alternerend) 

d. In Oversnes mogelijkheid tot maaltijden à la carte en à la minute. Tegen de prijs van 6,5 

euro.   
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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@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 vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Conferentie 
De verkiezing van de nieuwe raad is uitgesteld tot juni, nadat alle oudere raden verkozen zijn. 

Wel is er een voorlopige raad tot juni. 

 

3. Zitdag politie 
Er werd een overzicht gegeven van de besproken punten op de laatste zitdag. Alle vroeger 

ingediende vragen zullen behandeld worden van zodra de diensten hierop een antwoord 

geformuleerd hebben. 

 
 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
8 april 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
13 mei 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

  Sofie de Mooij  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

  Liliane Haesendonckx  

Nasca De Backer  Greet Rotty  

Verontschuldigd 

Linda Verlinden  Wilfried Paesschierssens  

Dimitri Commers  Jean Knops  

Hugo Verwerft  Ingrid Schunzelaar  
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4. Begrotingsvoorstel Monique 
Op verschillende plaatsen waar senioren bijeenkomen, of waar evenementen voor senioren 

plaatsvinden, schermen plaatsen die vooral info voor senioren weergeven.  

Dit wordt verder opgevolgd in volgende vergadering 

 

5. Vertegenwoordiging WAS in centrumraad Oversnes 
Gezien Daniël zijn ontslag heeft aangeboden werd de vraag gesteld aan de andere aanwezige 

leden, wie er eventueel kandidaat was om hem op te volgen. Jacques is bereid gevonden om 

deze taak op zich te nemen. 

 

6. Varia 
 

a. Romanza: Er is dit jaar geen “Open Deur” meer in Romanza. Op zaterdag 21/09 is er wel 

een buurtfeest.  Verdere info volgt. 

 

  

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@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 

 

 

De leden van de WAS hebben schepen Linda met enthousiasme begroet na een lange periode van 

ziekte. 

1. Goedkeuring vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Conferentie 
Volgens Freddy zal de verkiezing op onze vraag uitgesteld worden tot de afgevaardigden van 

alle districten zijn aangeduid. Jan zal naar schepen Meeus een mail sturen met de vraag wat de 

toekomst van de conferentie is. Blijft deze bestaan, hoe is de werking en wordt het bestuur in 

september democratisch verkozen? 

 

3. Zitdag politie 
Op onze vragen (wensen) wordt blijkbaar positief gereageerd maar misschien moeten we punt 

6 (park van Eden) en punt 12 (Groenstraat) toch nog eens opnieuw naar voren schuiven. 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
13 mei 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
17 juni 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Ingrid Schunzelaar  Nasca De Backer  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Linda Verlinden  

Dimitri Commers    

Verontschuldigd 

Sofie de Mooij  Wilfried Paesschierssens  

Greet Rotty  Jean Knops  

Liliane Haesendonckx    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Scootmobiel Monique 
Wegens de afwezigheid van Monique wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering 

verschoven. 

 

5. Samenstelling nieuwe WAS 
Alle aanwezige leden bevestigden hun aanvraag om terug kandidaat te zijn bij de volgende 

legislatuur. Monique, Ingrid en Wilfried zullen geen kandidaat meer zijn. Op vrijdag 17 mei is 

er van 10-12 uur een infomoment waar nieuwe kandidaten zich kunnen melden. Er wordt 

gezegd dat de WAS een toonmodel is voor andere raden en dat verdient zeker een 

compliment. 

 

6. Varia 
 

a. Onthaal nieuwe inwoners: op woensdag 5 juni worden de nieuwe inwoners van Wilrijk om 

20 uur in het districtshuis ontvangen. 

b. Retrofuif van de Wilrijkse jeugdhuizen: de derde editie vindt op zaterdag 12 oktober om 

20 uur plaats. 

 

  

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@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 vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd.  

 

Opmerkingen :  

Scootmobiel : afvoeren op districtsniveau, eventueel mee te nemen naar de conferentie. 

 

2. Conferentie 
Er zou voor de stad een nieuw werkkader komen en we wachten dus best af. 

Volgende vergadering is 2 september, Danny en Freddy zullen ons vertegenwoordigen. 

Door de SRSA werd een brief verstuurd naar schepen Duchateau om hem uit te nodigen op de 

vergaderingen, hij nam hiervan akte. 

Er werd eveneens een brief verstuurd naar de Vlaamse Ouderenraad met de vraag om 

seniorenraden decretaal te verankeren zoals de jeugdraden. De VLORA zal dit bekijken op 

hun volgende dagelijks bestuur. 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
17 juni 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
9 september 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Ingrid Schunzelaar  Nasca De Backer  

Jan Janssens  Monique Van Pellecom  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Jean Knops    

Verontschuldigd 

Sofie de Mooij  Wilfried Paesschierssens  

Greet Rotty  Linda Verlinden  

Liliane Haesendonckx    

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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3. Zitdag politie 
Ivm de aanwezigheid bij de politie werd gevraagd om onze vragen opnieuw te stellen, maar 

dan één voor één (of ten minste in een beperkt aantal) zodat we hopelijk een antwoord krijgen. 

 

4. Samenstelling nieuwe WAS 
In september zullen 3 dames en één man onze groep versterken. Tijdstip voor onze volgende 

vergaderingen blijft de tweede maandag van de maand. 

 

5. Wilrijk aan zet 
De WAS gaat hiervoor geen ideeën bijbrengen, daar ze van oordeel is dat dit een individueel 

gebeuren is, en ook daar zij reeds heel het jaar rond ideeën en adviezen afleveren. 

 

6. Varia 

 
a. Betonnen hindernissen zoals op de Kleine Steenweg een felle kleur geven zodat 

slechtzienden minder hinder ondervinden. ( advies in september?) 

b. Aantrekkelijker maken van onze open-deur vergadering door er een thema vergadering 

van te maken, met bv een uiteenzetting door de brandweer . (gratis rookmelder voor 

aanwezigen?) 

c. Probleem met vuilniszakken ivm beschadiging door vogels. Mogelijkheid om zak in 

container te plaatsen? Quid mogelijkheid om vuilniszakken vogelafstotend te maken? 

Misschien een advies in september?  
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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@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/


 

   1 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

 

Aanwezigen 

 

 

 

      

1. Voorstelling van de WAS-leden 

2. Goedkeuring vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. Opmerking bij punt 7b: geen gratis 

rookmelders. Wel eventueel een groepsaankoop van rookmelders. 

 

3. Toelichting werking senioren district Wilrijk 
Dimitri merkte opdat er een groot verschil is tussen de WAS, die puur adviezen geeft en het 

Forum Wilrijkse seniorenverenigingen die samen activiteiten organiseren. 

In Wilrijk zijn deze raden gescheiden, in sommige andere districten en gemeentes niet. 

Alle verslagen van de WAS worden (na goedkeuring) op de website van het district gezet.  

  

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 september 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
14 oktober 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Liliane Haesendonckx  Nasca De Backer  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Micheline Willems  Machteld Fonteyn  

Patrick Van Den Branden  Mieke Lismont  

Jerry Crombez    

Verontschuldigd 

Sofie de Mooij  Jean Knops  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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4. Conferentie 
Op de conferentie was er een volgens Freddy een kabinetsmedewerker van schepen Duchateau 

aanwezig. Eind oktober zou er meer duidelijkheid komen over de werking en het nut van deze 

conferentie. Het merendeel van de WAS-leden gaat niet akkoord met de huidige manier van 

werking van de conferentie maar er moet wel een adviesraad zijn die bovenlokale thema’s 

behandeld (bv. zorg) 

 

5. Zitdag politie 
Micheline stelt zich vanaf volgende maand kandidaat om mee de WAS te vertegenwoordigen 

op de politiezitdagen.  

 

6. Buurtfeest Romanza 
Danny, Mieke, Patrick en Dimitri zullen aanwezig zijn op de stand van de WAS op het 

buurtfeest van Romanza. We delen een stand met de bib. 

 

 

7. Adviezen 
De WAS maakt een advies op om de betonnen varkensruggen aan het postkantoor een witte 

kleur te geven zodat ze voor slechtzienden en autobestuurders duidelijker zijn.  

 

8. Varia 

 
a. Stormgames: Op 5 oktober organiseert het district Stormgames , dit is een soort Spel 

zonder grenzen bestaande uit 8 proeven. Deelnemers hoeven zeker geen Tarzan of 

superatleet te zijn om hier aan deel te nemen. 

 

Er zullen 8 proeven zijn waarbij er telkens 2 ploegen tegen elkaar kampen.(8x2=16) 

De overige 8 ploegen zijn op dat moment vrij en kunnen even rusten,  supporteren,  

gewoon genieten of iets eten/drinken. 

 

Zaterdag 5 oktober, Park van Eden, 12 – 18 uur  

 

Er wordt een foodtruck voorzien waar u meerdere snacks en dranken kan kopen. 

De opbrengst hiervan gaat integraal naar een goed doel. 

 

b. Retrofuif: Op zaterdag 12 oktober is er de derde editie van de Retrofuif van de Wilrijkse 

jeugdhuizen. ’s Middags een matinee en ’s avonds (vanaf 20 uur) de retrofuif. Tickets 

kosten 2,5 euro en 5 euro en zijn verkrijgbaar in CC De Kern of online. 

 

c. Het gerucht gaat dat het A blad in het najaar zou verdwijnen en de WAS vindt  dit erg 

jammer omdat er daardoor dan veel info zal wegvallen. de WAS wacht af maar ijvert toch 

voor het voortbestaan van het A blad. 

 

d. Jacques heeft een mail naar het AWV gestuurd om de gevaarlijke situatie voor fietsers te 

melden bij het kruispunt J.Moretuslei /Boomsesteenweg  waar onduidelijk is wie voorrang 

heeft. 

 

https://www.stormgames.be/
https://www.ccdekern.be/nl/event/date/2019-10-12
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e. Dimitri zal een uitnodiging sturen naar de brandweer met de vraag om een voordracht te 

komen geven. 

 

 

 

 

 

  

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@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 vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd, na aanpassing van puntjes: 

 Punt 4 - Conferentie: 3
de

 zin: “De WAS” moet “Het merendeel van de WAS-leden” 

 

2. Conferentie 

De conferentie zit binnenkort samen met afgevaardigden van de stad omtrent het stopzetten 

van het A-blad in december. Het district werkt aan een eigen alternatief vanaf 2020. Later 

meer hierover. 

 

Ter vervanging van Danny zal Patrick voorlopig aan de vergaderingen van de conferentie 

deelnemen. 

 

 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
14 oktober 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
22 november 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Jean Knops  

Jan Janssens  Linda Verlinden  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Micheline Willems  Machteld Fonteyn  

Patrick Van Den Branden    

Verontschuldigd 

Mieke Lismont  Daniël Van Waenroy  

Jerry Crombez  Nasca De Backer  

Liliane Haesendonckx  Tara Jacobus  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@stad.antwerpen.be
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3. Zitdag politie 
Er werd een overzicht gegeven van de besproken punten op de laatste zitdag. Er werden geen 

punten aangehaald die specifiek ons district aanbelangden. 
 

4. Adviezen 

 
 Varkensruggen Kleine Steenweg: advies verplaatst naar volgende vergadering wegens 

afwezigheid van Danny. 

 Voorrangsregels N177 – Jules Moretuslei: Werd behandeld in vorige vergadering.  

Er werd ook overeen gekomen om deze mail opnieuw te versturen, gezien geen reactie 

vanuit AWV. 

 

 

5. Varia 

 
a. A-blad: Zie punt 2 : Conferentie 

 

b. Uitwisseling: Er zijn onderhandelingen gestart met de seniorenraad van de stad Mechelen 

met als doel wederzijds een bezoek te brengen. 

 

c. Bib aan huis: Een medewerker van de bib kwam een interessante voorstelling geven van 

alle diensten die de bib heeft. De bib is meer dan enkel boeken ontlenen. 

 

d. Niet weggehaalde nadar-hekkens op pleinen: op het mastplein staan al weken hekken. 

 

e. Staat van vele voet- en fietspaden: een afspraak wordt gemaakt met schepen Werner 

Theuns. 

 

f. Op het Universiteitsplein stoppen verschillende bussen (130, 135, 141) niet meer sinds de 

aanpassing van het kruispunt. De bussen hebben nu (tijdelijk) hun eindhalte aan het UZA. 

Het district kan hier echter niets aan veranderen. Er kan wel contact opgenomen worden 

met kabinet van schepen Kennis om dit probleem aan te kaarten. En oplossingen te vragen. 

 

Volgende vergadering vindt uitzonderlijk op vrijdag 22 november plaats. Schepen Werner 

Theuns zal een toelichting van de geplande werken de komende jaren geven. 
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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@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 vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Overzicht geplande werken Wilrijk  
 

Districtsschepen van Openbare Werken Werner Theuns en technisch consulent Patrick 

Cuyvers gaven een toelichting over de geplande werken in de meerjarenplanning 2019-2025. 

 

Het district moet met een beperkt budget werken en er kunnen altijd wijzigingen aan de 

planning gebeuren. Afhankelijk van externe partners. Bijvoorbeeld de werken in Terbekehof 

zijn een opportuniteit voor het district. De overgrote kost van de werken wordt door Waterlink 

betaald. 

 

 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
22 november 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
9 december 2019 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Jan Janssens  Mieke Lismont  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Micheline Willems  Machteld Fonteyn  

Patrick Van Den Branden    

Verontschuldigd 

Jean Knops  Linda Verlinden  

Jerry Crombez  Nasca De Backer  

Liliane Haesendonckx  Tara Jacobus  

https://drive.google.com/file/d/1zp518OfWC7ePIZ_DSjX4jquXlVehakjy/view?usp=sharing
mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be
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Het overzicht van de geplande werken is nog een voorlopig overzicht aangezien dit nog aan de 

nutsmaatschappijen wordt voorgelegd. Het kan dus zijn dan een bepaald project naar voor of 

naar achter opschuift. Zodra de planning definitief is, zal de schepen dit aan de WAS 

voorstellen. 

 

De schepen nam ruim de tijd om op elke vraag een antwoord te geven. Een overzicht van de 

vragen: 

 

- Jan vraagt om steeds rekening te willen houden met een niveau loze wegaanlegging. Zie 

het WAS advies.  

  

- De WAS vraagt al lang om aan meer zebrapaden flikkerlichten te voorzien. In het budget 

voor de komende jaren is hier geld voor voorzien. Het zal wel niet aan elke zebrapad 

voorzien worden omdat dit gewenning kan veroorzaken. 

 

- De kruispunten Doornstraat – Krijgslaan en Gaillaitlaan – Krijgslaan kwamen ook ter 

spraken. Aan beide kruispunten werden de verkeerslichten aangepast door de stad. Dit 

veroorzaakte druk verkeer. Ondertussen zijn de lichten terug wat aangepast en is er terug 

vlot autoverkeer. Aan het kruispunt met de Gaillaitlaan staan de lichten wel de ganse tijd 

te flikkeren wat een gevaarlijke situatie creëert voor voetgangers en fietsers die willen 

oversteken naar bv het park van Eden.  

 

- Door de aanpassing van het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan rijden de bussen 130, 135 

en 141 niet meer tot aan het Universiteitsplein. Ook dit is een beslissing van De Lijn nav 

het verkleinde kruispunt. De Lijn kwam met een alternatieve stopplaats in de 

Kerkeveldstraat. Dit werd door het districtscollege weerhouden. 

 

- Freddy vraagt om het stuk tussen de Laarstraat en de R11 ook zone 30 te maken. Dit 

schept nu verwarring aangezien men van zone 30 naar zone 50 en zone 30 gaat op een 

korte afstand. De schepen laat dit onderzoeken. 

 

- Patrick vroeg om te onderzoeken waar zone 30 nodig is en waar niet ipv overal zone 30 te 

implementeren zonder infrastructurele ingrepen. 

 

- Op de oversteek van het Park van Eden naar de Kleine Doornstraat zijn nog steeds geen 

witte lijnen gespoten. 

 

- De slechte staat van de Groenstraat (en de verkeerssituatie) werd ook aangehaald. Er zijn 

oplossingen voor deze straat maar De Lijn beslist hier ook mee en die wil de bussen steeds 

in beide richten laten rijden. 

 

- De varkensruggen op de Kleine Steenweg en de lage, schuine blokken op de parking op de 

Bist zijn niet goed zichtbaar voor oa slechtzienden. Hier de vraag om hier iets aan te doen 

(bv schilderen) 

 

- Jacques merkte op dat de veranderde verkeerssituatie aan het kruispunt Doornstraat- Drie 

Eikenstraat een grote verbetering is voor de fietsers die nu veiliger kunnen oversteken. De 

verkorte afslagstrook voor de auto’s zorgt voor af en toe een lange wachtrij. Deze ingrepen 

zijn echter op grondgebied Edegem en dus geen bevoegdheid van de stad en/of district. 

https://drive.google.com/file/d/1zp518OfWC7ePIZ_DSjX4jquXlVehakjy/view?usp=sharing
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-  Als laatste vraagt de WAS om steeds bij elke project vanaf de beginfase betrokken te 

worden. 

       

Jan bedankte de schepen voor zijn tijd en zijn duidelijke antwoorden. 

 

3. Varia 

 
a. Overige agendapunten: Deze worden op de volgende WAS behandeld.         

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 9 december om 10u. 

 

  

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@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 vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Conferentie  
Vergadering heeft niet plaatsgevonden. Er is nu een werkgroep bezig met een advies over 

“Park & Rides”. 

 

3. Zitdag politie 
Verslagen van de zitdag mogen niet afgedrukt of doorgestuurd worden. 

Er worden borden aangebracht om bestuurders te melden dat ze voldoende dicht bij het 

verkeerslicht moeten stoppen om zodoende het voertuig te detecteren en het licht in werking te 

kunnen stellen. 

 

4. Adviezen 

Verslag 
 
Titel: Wilrijkse Adviesraad voor Senioren 

Datum en uur 

vergadering: 
9 december 2019 – 9.30 uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Wilrijk 

Datum volgende 

vergadering: 
13 januari 2020 – 9.30 uur 

 
 
Contact Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be 
 

Naam  Naam  

Aanwezig 

Jacques Martinet  Daniël Van Waenroy  

Jan Janssens  Mieke Lismont  

Marc Barzeele  Freddy Teughels  

Hugo Verwerft  Dimitri Commers  

Micheline Willems  Machteld Fonteyn  

Patrick Van den Branden  Linda Verlinden  

Jean Knops    

Verontschuldigd 

Jerry Crombez  Nasca De Backer  

Liliane Haesendonckx  Tara Jacobus  

mailto:Seniorenraad.wilrijk@antwerpen.be


 

   2 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 
4.1. Varkensruggen Kleine Steenweg – blokken Bist: Punt doorgeschoven naar volgende 

vergadering 

 

4.2. Voorrangsregels N177 – Jules Moretuslei: Er komt geen wijziging in de huidige 

toestand.  

 

4.3. Valaardreef: advies via deze link 

 
 

5. Varia 

 
a. Het A-blad verdwijnt. Wilrijk zal haar eigen boekje uitbrengen (3-maandelijks) 

 

b. Bladopruiming: De groendienst ruimt afgevallen bladeren in de parken; De 

reinigingsdienst doet dit op de straten.  Er is geen prioriteitenplan, wel bestaat er een 

veegplan. Er wordt iemand van de veegdienst uitgenodigd voor toelichting. 

 

c. Dienstencentrum Boeksveld wordt 1 team met Oversnes. Ter info: zondag 15/03: dag van 

de zorg. 

 

d. Bushokje Oversnes nog steeds met reclamepanelen uitgerust (advies van WAS 

14/03/2017) Er wordt een herinnering naar het districtscollege gestuurd. 

 

e. In mei worden in de dienstencentra een veiligheidsdemonstratie gehouden: ontsnappen uit 

“Fire Escape Room”.  

5.5.2020 van 10 tot 12 u DC Valaar, 5.5.2020 van 14 tot 16 u DC Oversnes, 6.5.2020 van 

10 tot 12 u DC Romanza, 6.5.2020 van 14 tot 16 u DC Oosterveld 

 

f. Het project wijkwerking op maat Elsdonk is stopgezet.       

 

    De volgende vergadering is voorzien op maandag 13 januari om 9.30u. 

  

https://drive.google.com/file/d/1DBQL5Pzr8uEL4wugzO35ltANfBkOOOXt/view?usp=sharing
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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@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/

