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WILRIJK
GELOVEN IN DE TOEKOMST VAN VLAANDEREN

N-VA Wilrijk helpt u
levens redden!
N-VA Wilrijk wil het aanleren van
reanimatietechnieken (CPR) bij de
bevolking promoten. Dat is de beste
manier om de overlevingskansen na
een hartstilstand te verbeteren. Harten vaatziekten zijn nog steeds de
grootste doodsoorzaak in ons land.
Een groot deel hiervan kan vermeden
worden door preventie. Na een hartstilstand moet de bloedtoevoer naar
de hersenen binnen de drie minuten
hersteld worden. Daarom is het van
levensbelang dat een omstaander
reanimatie toepast. De overlevingskansen van het slachtoffer worden
dan driemaal groter.

V.U.: Jef Eggermont, Doornstraat 277, 2610 Wilrijk

Kom op zaterdag 11 oktober van 14
uur tot 17 uur naar Wilrijk centrum.
Meer info volgt.
U zal daar gratis les krijgen van
mensen van het VLAAMSE KRUIS.
Aangezien de plaatsen beperkt zijn,
vragen wij u om in te schrijven via
jef.eggermont@n-va.be. U ontvangt
een bevestiging na inschrijving.

A ANRADER
2de Bal van de
Districtsburgemeester

www.n-va.be/wilrijk

“Er worden keuzes gemaakt die Vlaanderen
opnieuw vooruit helpen, zonder onze kinderen
straks met de factuur op te zadelen. Dat is
verantwoordelijkheid nemen. Geheel pijnloos
kunnen we het jammer genoeg niet maken. Ook
voor de verkiezingen hebben we de Vlaming
Liesbeth HOMANS
duidelijk gezegd dat we niet konden ontsnappen
Viceminister-president van de aan de broodnodige besparingen. Maar die
Vlaamse Regering
besparingen vertellen zeker niet het hele verhaal.
Vlaams minister van Binnen- Er is ook de belofte dat we straks sterker zullen
staan en schuldenvrij zijn. Het wordt beter. En
lands Bestuur, Inburgering,
ook die belofte gaan we waarmaken. Daar mag u
Wonen, Gelijke Kansen en
de Vlaamse regering aan het einde van de rit op
Armoedebestrijding
afrekenen. ”

GOED NIEUWS VOOR ANTWERPEN

“Dit akkoord en deze ploeg zijn ook goed nieuws voor Antwerpen en de andere
Vlaamse steden. Er zitten maar liefst drie ministers uit het Antwerpse in de
regering en dat merkt men aan de klemtonen die in het regeerakkoord staan. Of
het nu gaat om een interne, Vlaamse staatshervorming waarbij we de verschillende
bevoegdheden van de overheden herbekijken, of om het verkeersdossier dat
onze stad nu al jaren in een wurggreep houdt. Steeds zal er vanuit verschillende
kabinetten aan de Antwerpse kar getrokken worden. Niet uit chauvinisme, al blijf
ik trots op onze prachtige stad. Wel omdat Antwerpen het economische hart
van Vlaanderen is en onze volledige aandacht verdient.”

BETER WERK MAKEN VAN INBURGERING
Kristof BOS SUY T
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“Het Vlaams regeerakkoord bewijst dat de
N-VA woord heeft gehouden. Met deze ploeg
investeren en geloven we in de toekomst van
Vlaanderen” aldus viceminister-president
Liesbeth HOMANS.

“Een ander voorbeeld waarbij we de stadsproblemen centraal stellen, is
de overheveling van de ‘Huizen van het Nederlands’ van het departement
Onderwijs naar Inburgering. Daardoor kunnen we nieuwkomers cursussen
aanbieden tijdens de vakanties en beter werk maken van inburgering.
Nederlands leren blijft de basis voor een succesvolle inburgering.”
Houdt u ook zo van Wilrijk? Onze N-VA-afdeling houdt de vinger aan de
pols in de wijken. Interesse om de N-VA in Wilrijk te steunen? Contacteer
ons via www.n-va.be/wilrijk.

Sterke sociale stempel op Antwerpen en Vlaanderen
Wilrijk krijgt de eerste fietstrommel

Fons Duchateau volgt Liesbeth Homans op als Antwerps schepen voor Sociale Zaken en OCMWvoorzitter. Duchateau was tot nu toe voorzitter van N-VA Stad Antwerpen en was al lid van de
Antwerpse OCMW-raad. Duchateau neemt alle bevoegdheden van Liesbeth Homans over, met
uitzondering van Loketten, dat naar Antwerps burgemeester Bart De Wever gaat. Duchateau wil
voortgaan op het gevoerde beleid, waarbij hij enkele belangrijke thema’s
vooropstelt: bijstand met het oog op activering en inburgering, en voorrang
voor mensen die echt een sociale woning nodig hebben.

Fietstrommels zijn overdekte, afgesloten fietsparkeerplaatsen waar bewoners
hun fietsen kunnen stallen. Er zijn immers heel wat woningen in Wilrijk waar
niet genoeg plaats is om veilig een fiets weg te zetten. De trommel zelf wordt
afgesloten met een elektronisch slot dat huurders met een badge kunnen
openen. Binnenin kunnen de fietsen nog eens individueel met een fietsslot
vastgelegd worden.

Liesbeth Homans maakt haar intrede in de Vlaamse Regering als viceministerpresident en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. “In het Vlaams regeerakkoord staat heel
veel goed nieuws voor de steden”, zegt Liesbeth Homans. Met Liesbeth Homans als viceministerpresident krijgt de stad Antwerpen een krachtige stem in de nieuwe Vlaamse Regering.

N-VA Wilrijk ijvert reeds lang bij monde van schepen Linda VERLINDEN
voor fietstrommels in Wilrijk. Uit een destijds gehouden enquête door N-VA
Wilrijk bleek in welke buurten er het meeste nood is aan deze vorm van fietsparkeren met o.m. het Frans Nagelsplein.
Wederom een realisatie van N-VA Wilrijk. De verandering wordt er zichtbaar.

“Het is echt fijn om te merken dat we met dit soort oplossingen het leven
van de inwoners van Wilrijk nog aangenamer kunnen maken.”
Schepen Linda VERLINDEN

Districtsburgemeester Kristof BOSSUYT,
Antwerps schepen Koen KENNIS en schepen
Linda VERLINDEN

Bezige bijen en stadslandbouw – groene vingers in Wilrijk
Op initiatief van N-VA-schepen Linda VERLINDEN werd door het districtsbestuur een bijenweide aangelegd tussen het basketbalveld en de
evenementenzone op de Bist in Wilrijk.
Door een juiste keuze van een grote verscheidenheid aan bloemen en planten wordt een evenwichtig klimaat geschapen dat de bijen ten goede komt.
De 3000 planten en bloembollen dienen als voedselbron voor insecten en
solitaire bijen. Op deze manier krijgt deze bijensoort, die voor de mens
ongevaarlijk is en het moeilijk heeft, wat meer ademruimte.
‘Mensen hoeven zich niet ongerust te maken, van zwermen stekende bijen
is geen sprake”, zegt N-VA-schepen voor Dierenwelzijn Linda VERLINDEN.

STADSLANDBOUW IN DE STARTBLOKKEN

In de Dokter Veeckmanslaan wordt een proefproject opgestart rond
stadslandbouw. Door het telen in bakken of big bags gevuld met verrijkte
teelaarde, kan op een verantwoorde manier aan ‘microlandbouw’ worden
gedaan. Op deze manier komen mensen ook nog eens samen, iedereen is welkom om mee te tuinieren. Er wordt voor
zitgelegenheid gezorgd zodat dit een echt buurthoekje wordt. Op deze manier maken we ons district weer wat groener.

Viaduct A12 ondertunneld?
Op initiatief van N-VA-fractieleider Tom VERSTRAELEN keurde de districtsraad van Wilrijk
unaniem een motie goed. N-VA Wilrijk wil vooral weten of een ondertunneling van het viaduct
van de A12 wel technisch en financieel haalbaar is. Intussen vragen we de Vlaamse Regering
met aandrang om de bestaande geluidsschermen te vernieuwen en deze naar beneden door te
trekken.

Nieuw Vlaams regeerakkoord goed voor Antwerpen
De nieuwe Vlaamse Regering, geleid door minister-president Geert Bourgeois, biedt nieuwe
mogelijkheden voor Antwerpen. Een structurele én leefbare oplossing voor de verstikkende files,
nieuwe middelen om de wachtlijsten voor sociale woningen en Nederlandse
lessen weg te werken, en minder regelneverij.
Burgemeester Bart De Wever: “De Vlaamse Regering volgt de lijn die de N-VA
in Antwerpen heeft uitgezet: geen nieuwe belastingen, maar wel investeren in
economisch herstel en een rechtvaardig sociaal beleid voeren.” Eén op de drie
Antwerpse kiezers bracht op 25 mei een stem uit voor verandering, Verandering voor Vooruitgang.
Burgemeester Bart De Wever: “314 650 voorkeurstemmen, dat doet niet alleen heel veel deugd, het
is vooral een sterk signaal dat niemand kan negeren!”

Minder verkeerslichten,
meer respect
Op sommige kruispunten heeft het
geen zin meer om nog gebruik te
maken van verkeerslichten. Daarom
werd een lijst gemaakt van
kruispunten waar de
verkeersveiligheid het toelaat eerst
knipperlichten te zetten en vervolgens
de lichten te verwijderen. “Met een
beetje respect voor de andere
weggebruikers kunnen we het
verkeer vlot trekken”, aldus
Antwerps
schepen voor
Mobiliteit Koen
Kennis. “Want
zowel voor
fietsers als
automobilisten
zorgt dit voor
een betere
doorstroming."

Tom VERSTRAELEN
Fractieleider districtsraad

www.n-va.be/antwerpen

wilrijk@n-va.be

Schepen Van de Velde
trekt nu ook dossier
Café Capital los

Vlaamse Cultuurmarkt zet
rijk Antwerps Cultuurleven
in de verf

Er komt een
nieuw Café
Capital in het
Stadspark, maar
de dancing
verhuist naar de
kelder, wat de
geluidshinder
beperkt. De
groendienst
krijgt er een eigen stek en er zal plaats
zijn voor daghoreca. Maar vooral: de
nieuwbouw krijgt terrassen met
uitzicht op de speeltuin. Daarenboven
zal het goed zijn dat er weer
beweging is in het stadspark. Dat
draagt bij tot het veiligheidsgevoel.

Prospekta, het centrum voor
kunstcommunicatie in de provincie
Antwerpen, organiseerde op zondag
31 augustus al voor de 19de keer de
Cultuurmarkt van Vlaanderen. In het
centrum van Antwerpen stelden
honderden instellingen, verenigingen
en gezelschappen uit Antwerpen en
omstreken het nieuwe cultuurseizoen
voor aan duizenden nieuwsgierige
bezoekers. “De provincie Antwerpen
spant zich met Prospekta in om het
rijke cultuurleven in Antwerpen
bekend te maken
bij het grote
publiek en kon
terugkijken op
een geslaagde
editie”, blikt
provinciaal
gedeputeerde
Luk Lemmens
tevreden terug.

Na vier jaar komt het dossier van
Café Capital in een stroomversnelling.
Het wordt een cirkelvormige gevel
waarin zowel de groendienst als
concessiehouder Inbev (Interbrew)
een plaats krijgen.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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