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Wilrijkse  
Wandelrally door de 
seniorenverenigingen

Van 17 mei tot 15 juni kon u de 
groenste plekken en de mooiste 
gebouwen van het centrum van 
Wilrijk in de ‘Wilrijkse Wandelrally’ 
ontdekken. De vijf kilometer lange 
wandelrally werd uitgestippeld door 
de Wilrijkse seniorenverenigingen in 
samenwerking met het district. 

Tijdens de wandeling moesten er 
22 vragen worden opgelost over de 
geschiedenis van Wilrijk, waardoor 
de wandeling zeer leerrijk was voor 
jong en oud. 

N-VA-schepen van Senioren Linda 
Verlinden zag dat het een succes 
werd. “Ook na 15 juni blijft de wan-
delrally een uitstekende tip voor een 
leuke zomeruitstap met de (klein)
kinderen in het Geitendorp. Zo kan je 
meteen ook Wilrijk mee vooruithel-
pen in de grote 10 000 stappen-actie 
die momenteel loopt.”

Linda VERLINDEN,  
Districtsschepen van Senioren

Ook tijdens de zomer blijft de N-VA verder werk maken van de verande-
ring in ons geitendorp. We veranderen echter enkel wat beter kan. Ook 
wij gebruiken de slogan van de kersverse kampioen in derde klasse, KFCO 
Beerschot Wilrijk: “Tene quod bene”, behoud wat goed is!

De jaarmarkt is zo’n mooie traditie. Dit jaar 
vieren we maar liefst de 125ste editie van 
onze jaarmarkt. Op maandag 8 augustus 
2016 hopen we u dan ook talrijk te verwel-
komen! 

Het straatbeeld wordt verder opgevrolijkt 
met de aanpak van de saaie grijze elektrici-
teitskastjes met striptekeningen. We plaat-
sen ook bloemen en veel meer om kleur in 
de straat te brengen. De eerste velo-stations 
komen er ook aan!

Buiten de jaarmarkt vinden er nog meer 
festiviteiten plaats in Wilrijk, zoals een 
echt EK-dorp op de Bist en onze Vlaamse 
feestdag, die we op zaterdag 9 juli aanhef-
fen met optredens van niemand minder 
dan Rob De Nijs en Pieter Embrechts. Ook 
N-VA Wilrijk zal hier van de partij zijn! 
Wilrijkenaren die op 11 juli hun Vlaamse 
Leeuw uithangen, mogen trouwens van ons 
een presentje verwachten. 

Ook vele projecten waarbij we het openbaar 
domein heraanleggen beginnen nu meer 
en meer op kruissnelheid te komen. Samen 
met de middenstanders zorgen we ervoor 
dat we een sterke handelskern zijn en 
blijven door de organisatie van de Zomerse 
dagen en nog zoveel meer.

Mocht u ons tegenkomen, aarzel dan zeker 
niet om ons aan te spreken. Wij willen 
immers van u graag vernemen wat er nog 
beter kan in ons mooie Wilrijk. Ook kan u 
ons steeds contacteren via wilrijk@n-va.be.

Zomerse groeten.

N-VA Wilrijk 
wenst u een 

deugddoende  
zomervakantie!

  Kristof BOSSUYT
Districtsburgemeester Wilrijk

  Sanne DESCAMPS
Voorzitter N-VA Wilrijk

Op 8 augustus 

jaarmarkt
U komt toch ook?

Hang op 11 juli uw Vlaamse leeuw buiten en vier mee met ons uw Vlaamse feestdag!
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Luk Lemmens nieuwe voorzitter Vereniging Vlaamse Provincies

Bewoners en sportclubs Berkenveldplein kunnen op beide 
oren slapen

Pratende standbeelden in Antwerpen en districten

Als eerste N-VA’er ooit werd Luk Lemmens verkozen tot voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 
Voordien gaven de traditionele partijen sp.a, CD&V en Open Vld het voorzitterschap aan elkaar door.

Ons Wilrijks N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen, Dirk Rochtus, wil de standbeelden in onze stad weer 
tot leven wekken. Hij stelt voor om historische personen te laten bellen met nieuwsgierige 
passanten. Dit naar voorbeeld van andere grootsteden zoals Londen of Chicago.

“Hoewel onze partij het grootst aantal provincieraadsleden telt, 
zitten we enkel in Antwerpen in de meerderheid. In alle andere 
provincies zijn coalities gesmeed om de N-VA aan de kant te 
kunnen schuiven”, legt kersvers voorzitter Luk Lemmens uit. 
“Door deze verkiezing tot voorzitter geven we een belangrijk 
signaal: de N-VA is de grootste partij en laat zich niet zomaar 
buitensluiten.”

De provincies staan de komende jaren voor grote uitdagingen. 
Vanaf 1 januari 2018 zullen ze niet langer bevoegd zijn voor 
persoonsgebonden bevoegdheden als Cultuur, Welzijn, Sport 
en Jeugd. Deze bevoegdheden worden overgenomen door de 
Vlaamse overheid of de gemeentebesturen.

“Als voorzitter wil ik er voor zorgen dat de VVP een 
constructieve stem is in het debat. Het heeft geen zin dat de 

provincies oppositie gaan voeren 
tegen de Vlaamse Regering. 
Samen moeten we werken aan 
een kleinere en efficiëntere 
provincie”, aldus Luk 
Lemmens. “Het is echter aan 
ons om er voor te zorgen dat 
de beslissingen correct worden 
uitgevoerd. Hierbij denk ik 
in de eerste aan het personeel 
van de provinciebesturen, dat in 
de toekomst misschien een andere 
werkgever krijgt. Alleen zo kunnen we 
van de provinciale hervormingen een succes maken!”

Luk LEMMENS, provinciaal gedeputeerde

Een nieuw Berkenveldplein
Uit de laatste bewonersvergadering van 24 maart jongstleden is 
gebleken dat zowel de bewoners als de sportverenigingen van 
het Berkenveldplein zich kunnen vinden in de plannen die nu 
voorliggen. De talrijke opkomst gaf alvast duidelijk aan dat dit 
plein echt leeft. 

De bevraging toonde aan dat de plannen 
zoals ze nu voorliggen, mits enkele 

kleine aanpassingen zo goed als 
zeker kunnen uitgevoerd worden. 
Met de heraanleg van het sportveld 
en de bijhorende accommodatie 
beschikken de sportverenigingen 
over de beste ondergrond die ze 

nodig hebben om hun sport in de 
meest ideale omstandigheden te 

beoefenen. Het is dan ook mijn stille 
wens dat zij, net als VK Valaarhof die vorig 

jaar kunstgras kregen, met de kampioenstitel naar Wilrijk 
komen.

De heraanleg komt zeker ook de bewoners ten goede. Zowel de 
groenbank, het petanqueveld, de nieuwe indeling van het plein 
en de verkeersafwikkeling werden goed onthaald. 

Sportieve hoogtepunten: kampioenen en EK Dorp
De reguliere competities zijn zo goed als gespeeld. Sommige 
kampioenen zijn reeds gekend, alvast een dikke proficiat aan 
KFCO Beerschot WILRIJK en VK Valaarhof. De komende 
maanden komen er nog heel wat sportieve hoogtepunten op ons 
af: het EK dorp op de Bist, de olympische spelen en uiteraard de 
wielerevenementen tijdens het jaarmarkt weekend. De komende 
weken en maanden zal hierover nog heel wat communicatie 
volgen. Het is alvast iets om naar uit te kijken en om te noteren 
in je agenda.

Robert MOENS, districtsschepen van Sport

Door het inscannen via je smartphone krijg je even later een 
telefoontje van het standbeeld zelf, waarbij deze jou interessante 
informatie geeft over zijn/haar leven. 

Volgens Dirk Rochtus moet het mogelijk zijn om zo ons 
erfgoed nog deze legislatuur tot leven te wekken. “Er zijn tal 
van synergieën denkbaar met andere domeinen”, zegt hij. 
“Naast cultuur en toerisme is er ook een educatief aspect aan 
verbonden.”

We kijken er naar uit. Want zeg 
nu zelf: wie wil er nu niet eens 
praten met Pieter-Paul Rubens 
of met onze eigen Pater De 
Deken?

Dirk ROCHTUS,  
N-VA-gemeenteraadslid
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Fietsostrades 
verdienen zichzelf 
dubbel en dik terug

Elke euro investering in fietsostrades 
levert 2 tot 14 euro aan gezondheids-
voordelen op. Dat berekenden onder-
zoekers de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO).

“Elke euro die de provincie inves-
teert in de aanleg van een stuk 
fietostrade betaalt zich dubbel en 
dik terug in gezondheidsvoordelen.”, 
legt Luk Lemmens, gedeputeerde 
van Mobiliteit uit. “Op twintig jaar 
tijd leveren de investeringen van de 
provincie meer dan een half miljard 
euro winst op! Door betere fietspa-
den gaan de mensen immers meer 
fietsen en bewegen, waardoor ze 
gezonder blijven en minder ziek zijn. 
Wie elke dag naar het werk fietst, is 
minder vaak ziek.”

De provincie Antwerpen investeert 
heel wat in fietsostrades, want 
fietsers staan niet in de file en stoten 
geen uitlaatgassen uit. “Vorig jaar 
is de fietsostrade Antwerpen-Me-
chelen afgewerkt en de komende 
jaren investeren we onder andere 
in de verbindingen naar Essen, Lier 
en Gent.”, aldus Luk Lemmens.
“Met deze investeringen helpen we 
dus niet alleen de verkeersknoop 
te ontwarren, maar zorgen we ook 
voor heel wat gezondheidsvoordelen. 
Deze studie bewijst dat investe-
ren in fietsinfrastructuur loont. De 
provincie Antwerpen wil daarom 
blijven inzetten op fietsostrades en 
zal lokale besturen ondersteunen die 
werk willen maken van kwalitatieve 
fietsinfrastructuur.”

Burgemeester Bart De Wever: 
”In 2015 daalde de criminaliteit in Ant-
werpen met 13 procent. Ten opzichte van 
2012 is de criminaliteit zelfs met 23 procent 
gedaald. Het aantal woninginbraken nam 
vorig jaar met 5 procent af. Andere catego-
rieën als agressieve diefstallen, overvallen 
en drugsmisdrijven dalen eveneens. De 
harde aanpak van drugoverlast de voorbije 
jaren werpt vruchten af: samen met de 
drugdealers verdwijnt ook de overlast die 
zij met zich meebrengen. De reorganisatie 
van de lokale politie loont. Er kwamen 150 

extra mensen op het terrein bij om onze 
stad veiliger te maken en aanspreekbaar te 
zijn voor de Antwerpenaar.”

Vorige maand zijn naar aan-
leiding van de werken van de 
Noorderlijn de restanten van 
het bastion Huidevettersto-
ren ter hoogte van de Frank-
rijklei blootgelegd. 

Dit bastion werd als laatste 
van de negen monumentale 
bolwerken gebouwd en was 
haast onverwoestbaar.  De 
komende twee jaar zullen nog 
delen van deze verdedigings-

muur weer zichtbaar worden. 
‘De monumentale resten van 
de Kipdorpbrug, het bastion 
en de stadsmuur zullen vanaf 
2018 permanent zichtbaar 
blijven in een openluchtsite. 
Tijdens de heraanleg van 
de zuidelijke Leien werd het 
Keizersbastion al opgegraven. 
Dit is reeds te bezichtigen in 
de parking Nationale Bank’, 
zegt schepen van Onroerend 
Erfgoed Rob Van de Velde.

Koen Kennis, schepen van Toerisme: 
“Het Steen is het oudste gebouw van Ant-
werpen en een iconische trekpleister voor 
bewoners en bezoekers. Daarom willen we 
van deze site een state-of-the-art toeris-
tisch onthaal- en bezoekerscentrum ma-
ken. Hier zet een belevingsvolle introduc-
tie hen op weg voor een ontdekkingstocht 
door Antwerpen. Het Steen zal onder 
meer ticketverkoop en exposities combi-
neren, als aankomst- en vertrekplaats fun-
geren voor toeristische activiteiten en de 
lange geschiedenis van Antwerpen tonen. 

Tegen 
augustus 
dienen 
vijf laure-
aten een 
vooront-
werp in.”

Schepen van 
Integratie Fons 
Duchateau in Knack: 
“Ik zie hoop in de 
reacties van sommige 
moslims die ik gekre-
gen heb na de terro-
ristische aanslagen in 
Brussel. Mensen die 
beseffen dat we op-
nieuw moeten werken aan vertrouwen. Net 
daarom stoorde de reactie van Dyab Abou 
Jahjah mij mateloos. De man bestempelt 
moslims die zelfkritiek hebben als verraders. 
Het discours van  Abou Jahjah is beledigend 
voor iedere Vlaming, allochtoon én autoch-
toon. Erger nog, de man heeft van racisme 
een fetisj gemaakt waarmee hij ieder debat 
onmogelijk maakt. ”

Criminaliteit daalt voor het derde jaar op rij

Restanten Huidevetterstoren blootgelegd

Vijf laureaten voor 
ontwerp Steen

Abou Jahjah:
deel van het probleem
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten
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20
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vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


