
Zondag 20 februari kozen de N-VA-leden in ’t Spant het nieuwe Wilrijkse 
N-VA-bestuur. Zo komt er met de 41-jarige Linda Verlinden een vrouw aan

het afdelingsroer. Samen met ondervoorzitter Jef Eggermont zal ze haar ploeg
klaarstomen voor de uitdaging die wacht in 2012.

Het nieuw verkozen bestuur is een mix van bekende gezichten en nieuw talent, met
onder anderen Mahouchi Mouchi en Gorik Van den Bergh. Die laatste zal instaan
voor de jongerenwerking. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider in
de Senaat Liesbeth Homans, vicevoorzitter van het Antwerpse OCMW Luk Lem-
mens en districtsraadslid Robert Moens maken deel uit van het bestuur. 

De ervaring en expertise van deze mandatarissen en het enthousiasme van de nieuw
verkozen bestuursleden zullen zeker omgezet worden in politieke actie!

Onder van links naar rechts: Rik Desmet, Robert Moens (communicatieverantwoorde-
lijke/districtsraadslid), Monique Cassiers, Linda Verlinden (voorzitter), Liesbeth Homans
(webbeheerder/Vlaams volksvertegenwoordiger/fractieleider Senaat), Guido Vloeberghs.

Boven van links naar rechts: Mouchi Mahouchi, Guido Callaerts (penningmeester), 
Gorik Van Den Bergh (leden- en jongerenverantwoordelijke), Luk Lemmens (vicevoor-

zitter OCMW), Jef Eggermont (ondervoorzitter/secretaris), Kris Coppieters.

AVONDWANDELING
op vrijdag 6 mei om 19.30 uur

Lees meer op bladzijde 2!

Nu ook N-VA-secretariaat in
hartje Antwerpen!

Begin maart openden we feestelijk
het N-VA-secretariaat aan de

Vlaamse Kaai.
Bent u in de buurt, spring gerust

eens binnen!

Vlaamse Kaai 10
2000 Antwerpen
T. 03 289 06 79

Openingsuren secretariaat: 
9.30-12 uur en 13-16.30 uur 

(woensdag gesloten)

Met de N-VA 
naar Fort 7

Wilrijk
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Vooruit met de geit!

Nieuwe bestuursploeg N-VA Wilrijk

V.U. Liesbeth Homans
Doornstraat 186
2610 Wilrijk



Met Fort 7 hebben we in Wilrijk een uniek natuurreservaat. Fort 7 is im-
mers het best bewaarde fort en is grotendeels bestemd als ‘reservaat-
gebied’. Een rijke variatie aan biotopen zorgt voor een hoge diversiteit
in fauna en flora. 

Het fort, dat tevens een be-
schermd monument is, is niet
vrij toegankelijk maar op aan-
vraag worden geleide wande-
lingen georganiseerd waarbij
de aandacht uitgaat naar zowel
de natuur als het monument.
N-VA Wilrijk nodigt u dan
ook uit op een avondwande-
ling met gids op vrijdag 6 mei om 19.30 uur. Na de wandeling praten
we graag verder in het lokaal van Natuurpunt. 

Inschrijven graag!
Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, is inschrijven noodzake-
lijk (voor 22 april). Dit kan bij Jef Eggermont, Doornstraat 227 in Wilrijk
of via jef.eggermont@n-va.be.  

Over het nieuwe busaanbod in Wilrijk is al veel
inkt gevloeid. Op 1 november 2010 werd het

aanbod grondig gewijzigd, voornamelijk onder
‘besparingsdruk’. Vertegenwoordigers van De Lijn
hadden sindsdien meermaals contact met het dis-
trictsbestuur dat heel wat verbetersuggesties deed.
Maar De Lijn hield daarmee geen rekening.

Wijken worden niet ontsloten of worden door de her-
schikking juist geïsoleerd. Parallelle buslijnen wor-
den vervangen door … nieuwe parallelle lijnen. De
bussen 180, 181, 182 en 183 rijden vanaf de Bist een
identiek traject naar de Groenplaats. 

ONDUIDELIJK
De twee ziekenhuizen/
universiteitscampussen
zijn niet meer recht-
streeks met elkaar ver-
bonden. Dat is niet enkel
een ongelukkige situatie
voor studenten en perso-
neel, maar vooral voor patiënten, senioren en min-
dermobiele mensen. Bovendien werd er voor de
rijtijden enkel rekening gehouden met de bezoek-
uren, maar niet met het personeel dat in de zieken-
huizen werkt. Vlaams Parlementslid Liesbeth
Homans stelde hierover vragen aan minister van
Mobiliteit Crevits. Een duidelijk antwoord kwam er
echter niet, er bleek enkel dat er na zes maanden een
evaluatie zou volgen … 

NIET OPGELOST
Op 1 maart paste De Lijn de dienstregeling opnieuw
aan, naar eigen zeggen om tegemoet te komen aan
de klachten van de reizigers. We kunnen enkel vast-
stellen dat een van de grootste bezwaren, het niet
rechtstreeks verbonden zijn van de twee campussen,
door de aangepaste regeling onopgelost blijft.

De N-VA blijft erbij dat De Lijn een aanbod moet
voorzien dat voldoet aan de mobiliteitsnoden van
Wilrijk!

Busje komt zo?

Met de N-VA op stap 

Avondwandeling Fort 7 op vrijdag 6 mei om 19.30 uur

De aangepaste regeling van De Lijn biedt nog
steeds geen rechtstreekse 

verbinding tussen de 
twee ziekenhuizen.

De N-VA blijft erbij
dat De Lijn een aanbod

moet voorzien dat 
voldoet aan de 

mobiliteitsnoden 
van Wilrijk.



Aan de tand gevoeld

Vlaams parlementslid en 

Senaatsfractievoorzitter

Liesbeth Homans

Van sportcoördinator tot
parlementair medewer-
ker, van provincieraads-
lid tot Vlaams volksver-
tegenwoordiger en frac-
tieleider in de Senaat ...
Voor wie er nog aan twij-

felt: N-VA-parlementslid Liesbeth Homans is een bij-
zonder bezige bij die al heel wat (politieke) watertjes
heeft doorzwommen. We zochten haar op in de Doorn-
straat  en stelden enkele vragen. 

Wat zijn uw stokpaardjes in het Vlaams Parlement?
“In het Vlaams Parlement houd ik mij vooral bezig met
wonen, energie en stedenbeleid. Die bevoegdheden zijn
voor een stad als Antwerpen en ons eigenste Wilrijk van
groot belang. Zo wil ik bijvoorbeeld voorkomen dat wie
in de stad een woning koopt daarvoor financieel ge-
straft wordt omdat het kadastraal inkomen in Antwer-
pen bijzonder hoog ligt.”

Wonen betekent ook sociale huisvesting. 
Vanwaar uw interesse hiervoor?
“Ik heb er zelf mijn jeugdjaren doorgebracht dus ik ken
het belang ervan. Ik merk de jongste jaren dat er heel
wat samenlevingsproblemen opduiken, zeker in de
grote wooncomplexen. Heel wat bewoners vergeten dat
er naast rechten ook plichten zijn. Ongestoord sluik-

storten, verloederde gebouwen, onveiligheid, vanda-
lisme, uit de hand lopende bewonersconflicten, ge-
brekkige kennis van het Nederlands, … Willen we het
sociaal wonen leefbaar houden, dan moet wat fout
loopt zeer strikt opgevolgd en ook bestraft worden.”

En wat met het energiebeleid?
“Dat elektriciteit en gas met de dag duurder worden,
dat merken we allemaal. Door de markt verder open te
breken, de bijkomende taksen, groenestroomsubsidies,
tarieven, enzovoort te beperken en minder energie te
verbruiken, kan de factuur zakken. Ook belangrijk is
dat we moeten voorkomen dat de industrie uit Ant-
werpen wegtrekt omdat de energieprijzen in dit land
ook voor hen de pan uitswingen.” 

Als gemeenschapssenator zetel je vanuit het 
Vlaams Parlement ook in de Senaat?
“Ja, ik heb zelfs de eer en het genoegen om onze 14-kop-
pige Senaatsfractie te mogen leiden. In de eerste plaats
betekent dat vooral veel interne organisatie. Daarnaast
is het soms wel handig om zaken die foutlopen op fe-
deraal niveau aan te kunnen kaarten. Want het gebeurt
nog te vaak dat Belgische wetten regelrecht indruisen
tegen het Vlaamse beleid. Zo stimuleert Vlaanderen bij-
voorbeeld de groene energieproductie, terwijl België
hierop extra taksen heft. Vandaar onze ijver om zoveel
mogelijk bevoegdheden volledig Vlaams te maken.”

Beginnen we maar met het
goede nieuws: het aantal
klanten dat een beroep doet
op het Antwerpse OCMW
daalde lichtjes. Ten opzichte
van mei 2010 (7 890 dossiers)
daalde het aantal licht tot 
7 682 eind 2010. Waarschijn-
lijk heeft dit alles te maken
met de economische herop-
leving. Het is echter nog te
vroeg om hier nu al conclusies uit te trekken. Best eva-
lueren we deze cijfers opnieuw binnen enkele maanden. 

RAMPZALIGE REGULARISATIE
Wat ons echter meer zorgen baart zijn de dossiers van
steuntrekkers met speciale verblijfsstatuten. In sep-
tember 2009 was dat ongeveer de helft van alle klanten.
Ruim een jaar later gaat het om bijna twee derde 

(64 procent). We spreken hier over bijna
1 200 extra dossiers. De rampzalige re-
gularisatiemaatregel van 2009 alleen al
zorgt voor 831 nieuwe dossiers.  

OCMW VOOR GANSE WERELD
De financiële gevolgen van het federale
wanbeleid laten zich voelen. De stren-
gere regelgeving in de ons omringende
landen zorgt ervoor
dat velen dit land

meer en meer als het land van melk
en honing zien. En Antwerpen
dreigt meer en meer het OCMW van
gans de wereld te worden.

Luk Lemmens 
Vicevoorzitter van het 

Antwerpse OCMW

Uit het OCMW

Antwerpen blijft een aantrekkelijke 
metropool voor gans de wereld

Het aantal dossiers van
steuntrekkers met 
speciale verblijfsstatuten
blijft stijgen.



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 in

te
rn

e 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. D

e 
w

et
 v

an
 8

 d
e-

ce
m

be
r 

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n
de

 p
er

so
on

lij
ke

 l
ev

en
ss

fe
er

 t
en

 o
pz

ic
ht

e 
va

n 
de

ge
ge

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t 

to
eg

an
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n 
of

 h
et

 v
er

w
ijd

er
en

 e
r-

va
n.

"

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


