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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  
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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? 
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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/

