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Aanwezigen 

 

 

1. Goedkeuring vorige verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd, mits opmerkingen over de conferentie 

en de oversteek van de Kleine Doornstraat aan het Geitepad. 

 

2. Zitdag politie (Danny) 
De zitdag van de politie heeft zijn nut en is succesvol: 

 Sommige opmerkingen zijn in behandeling, anderen worden later uitgewerkt omdat deze 

door meerdere regio’s moeten bekeken  worden (overkoepelend)  

 Het verslag van de zitdag is vertrouwelijk. Maar de WAS had toch graag een antwoord op 

al hun vragen gehad en deze kenbaar kunnen maken. 

 

3. Conferentie: voorstel tot werkingsstructuur 
Alle huidige voorstellen op de Conferentie zijn voorbarig en overbodig zolang er geen nieuwe 
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adviesraden en districtsbesturen gevormd zijn door de verkiezingen: nu worden allen maar 

lopende zaken afgehandeld. Danny en Freddy zullen wel de WAS blijven vertegenwoordigen. 

 
Op de vraag hoe wij erover denken welke structuur in de toekomst moet gevolgd worden 

wensen wij momenteel geen uitspraak te doen. Dit kan beter terug bekeken worden op de 

bijeenkomst in januari 2019 na de vorming van de diverse besturen. 

 

4. Evaluatie WAS (Ludwig) 
Vermits Ludwig opnieuw afwezig was, zal Dimitri aan hem zijn presentatie en evaluatie 

vragen zodat deze al door de WAS kan bekeken worden.  

 

5. Varia 

 

a. De gevraagde arceringen in de Kleine Doornstraat zijn niet aanwezig en dus ook niet 

verbreed. 

 

b. Open vergadering pas begin volgend jaar nav de oproep voor een nieuwe WAS. 

 

c. De WAS wenst nog steeds dat het districtscollege de seniorenparagraaf toepast. Nu is er 

het gevoel dat dit niet steeds gebeurd. 

 

d. Dimitri had graag van de WAS geweten of hun verwachtingen van de WAS zijn ingelost. 

Wat werkte goed, wat kan beter,… Dit wordt op de eerstvolgende vergadering van 

MAANDAG 3 DECEMBER om 9.30u besproken. Voorts vraagt Linda om eens na te 

denken over het seniorenbudget. 

 

Tevens zou iedereen ook het memorandum eens moeten bekijken en dan aangeven waar 

de voorkeur en de meest dringende aanpassingen zouden moeten gebeuren. Indien deze 

“dringende” werken ook bovenlokaal van toepassing zijn, kunnen deze punten op de 

conferentie gebracht worden. 

 

e. Op advies van het WAS werden er 2 aanpassingen uitgevoerd aan het bushokje bij 

Oversnes: de wachtbuis is weggenomen, het districtscollege vraagt aan ClearChannel om 

het reclamepaneel van het bushokje naar de achterkant te verplaatsen. Een extra 

verlichtingspaal kan niet geplaatst worden. 

 

f. Link ouderenadviesraad in vraag en antwoord: 

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/frisse-wind-in-de-zeilen-

voor-lokale-ouderenraden 

 

 

  

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/frisse-wind-in-de-zeilen-voor-lokale-ouderenraden
https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/frisse-wind-in-de-zeilen-voor-lokale-ouderenraden


 

   3 / 3 
Bist 1, 2610 Wilrijk 

Senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 

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        
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