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Nieuwe wandelbrochure zet  
Wilrijkse architectuur in de kijker
In Wilrijk valt niet alleen veel te beleven, maar ook heel wat te bekijken.  
Onze gewaardeerde kring voor heemkunde Wilrica bewijst dat opnieuw met 
een fraaie wandelbrochure boordevol architectuur en geschiedenis. Na de  
wijken Elsdonk, Oosterveld en ons funerair erfgoed zijn nu de statige  
gebouwen uit het noorden van ons mooie geitendorp aan de beurt. 

De brochure zet de wijk Hoogte in de schijnwerpers, maar laat ook de Parkwijk in en rond Park 
Den Brandt niet links liggen. Veel Wilrijkenaars ervaren de Parkwijk nog steeds als deel van hun 
district, ondanks de overdracht tussen de toenmalige gemeente Wilrijk en de stad Antwerpen. 

Verborgen parels
“Heel wat gebouwen daar zijn zeker het bekijken waard”, zegt districtsschepen  
voor Erfgoed Linda Verlinden. “De brochure laat u ook kennismaken met heel  
wat gezellige maar goed verborgen straten en pleintjes waar het heerlijk wonen is.” 

U vindt de prachtige nieuwe brochure voor slechts 1 euro in het districtshuis.  
Wij wensen u veel wandelplezier!

Wandelen in Wilrijk
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Linda Verlinden
Districtsschepen  
voor Erfgoed
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Bent u lid van de N-VA? Dan krijgt u voor 
deze activiteiten steeds een uitnodiging. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
Kijk zeker op www.n-va.be/wilrijk  
voor de volledige agenda.

 21 september
Stoofvleesavond 
met gastspreker 
Peter De Roover

 20 oktober
Historische  

wandeling op  
het Valaar

23 november
Bezoek aan de 

Jain-tempel

Noteer nu al in uw agenda
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Een goed rapport voor Luk Lemmens
Fietsostrade F11 klaar tussen 
Deurne en Mortsel 
De provincie Antwerpen startte het schooljaar 2018-2019 met een nieuwe  
opdracht: de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen de Vosstraat in 
Deurne en het fietstunneltje aan de Priester Poppestraat in Mortsel. “In juni werd 
het project afgesloten met een meer dan geslaagd resultaat: een fietsweg van maar 
liefst 4,5 meter breed”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

Unieke fietsbrug
Op de grens van Boechout en Mortsel plaatst de provincie een composietfietsbrug 
van dertig meter lang. Het is de eerste fietsbrug in glasvezelsterke kunststof met 
een vrije overspanning van 26,6 meter. “Een primeur dus op de fietsostrade F11 
Antwerpen-Lier”, besluit Luk Lemmens.
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Vlak voor Moederdag trok N-VA Wilrijk 
alweer de straat op om alle mama’s op 
een mooie bloem te trakteren.

Het districtsbestuur beloofde dat het u meer zou betrekken bij het beleid. Daarom organiseerde het van 18 tot 23 juni zes wijkbabbels. 
Daar kon u uw meningen en ideeën delen met uw districtsschepenen en werd het ontwerp-bestuursakkoord geëvalueerd. Ook online 
kon u daarover uw mening kwijt.

Waardevolle ideeën
Ruim 400 Wilrijkenaars kwamen langs en maar liefst 110 nieuwe ideeën kwamen uit de bus. Tot 5 juli kon u stemmen voor de beste 
voorstellen. De resultaten vindt u op www.wilrijkaanzet.be. “Het districtsbestuur bestudeert op dit moment de resultaten. Na de 
zomervakantie mag u zich aan een aangepast bestuursakkoord verwachten”, aldus districtsburgemeester Kristof Bossuyt.

Wilrijk aan zet

Kristof Bossuyt
Districtsburgemeester

Jaarlijkse tradities

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens 
(links) bij de nieuwe fietsbrug op de grens van 
Boechout en Mortsel. 

Op de Vlaamse feestdag ging het N-VA-bestuur naar 
jaarlijkse gewoonte op pad om alle Wilrijkenaars die de 
Vlaamse Leeuw uithingen te bedanken met een kaars. 
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De N-VA voor u aan het werk

“Een veilige thuis voor alle Antwerpenaren. 
Dat was mijn belo� e toen ik burgemeester 
werd van deze prachtige stad. De resultaten 
zijn er. Dankzij de harde inzet van onze 
politie daalde de criminaliteit met 30 
procent tussen 2012 en 2018. Maar ons 
werk is niet af. Ook de volgende zes jaar is 
het veiligheidsbeleid onze prioriteit. Want 
elk feit is er één te veel. Een stad die nog 
veiliger wordt: dat blij�  mijn ambitie.”

Bart De Wever
Burgemeester

“Er is de voorbije maanden hard gewerkt 
om Antwerpen weer een beetje mooier te 
maken. In mei openden we, op vraag van 
de bewoners, de speeltuin op de Schelde-
kaaien. Deze zomer volgt een groots 
openingsfeest voor de rest van het park 
en de wandelboulevard.”

Annick De Ridder
Schepen van Stadsontwikkeling

“Schepen van Stadsreiniging wor-
den is geen geschenk, maar ik wil 
er wel een geschenk van maken 
voor de Antwerpenaar. Sluikstort 
wordt met alle mogelijke middelen 
bestreden. Want in een proper 
Antwerpen is het goed wonen.”

Fons Duchateau
Schepen van Stadsreiniging

“Nu het laatste stukje tramspoor op 
de Leien geplaatst is, komt het einde 
van de ‘openhartoperatie’ in het 
centrum in zicht. In het najaar zal de 
historische Tram 1 opnieuw van zuid 
naar noord over de Leien rijden. We 
kunnen ons dus opmaken voor een 
groot inhuldigingsfeest.”

Koen Kennis
Schepen van Mobiliteit

“Onze loketmedewerkers staan in voor de adminis-
tratieve dienstverlening aan onze inwoners. Minder 
gekend bij de loketwerking is het team schijnrelaties 
en schijnerkenningen. Dat team ziet erop toe dat de 
erkenning van een kind niet gebeurt met het oog 
op het verkrijgen van een verblijfsrecht. Die fraude 
mogen we niet tolereren.”

Nabilla Ait Daoud
Schepen van Loketten

“Met het Europees Kampioenschap in augustus 
en de wedstrijden van de Pro League belee�  
Antwerpen dé zomer van de hockeysport op de 
Wilrijkse Pleinen. We moedigen iedereen aan 
om te gaan supporteren en het thuisvoordeel 
maximaal uit te spelen.”

Ludo Van Campenhout
Schepen van Sport

“De provincie concentreert zich enkel 
op de kerntaken waarmee ze een verschil 
maakt voor haar inwoners. We investeren 
met een verdubbeling van het budget fors 
in de aanleg van � etsostrades en streven 
naar een excellent provinciaal onderwijs. 
Dat zonder de provinciebelastingen te 
verhogen.”

Luk Lemmens
Eerste gedeputeerde
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


