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V.U. Liesbeth Homans
Doornstraat 186
2610 Wilrijk

Bart in Wilrijk!
GESPREKSAVOND MET

BART
DE WEVER

Fietstrommels in Wilrijk?
N-VA-VOORSTEL KRIJGT VEEL STEUN
N-VA-voorzitter Linda Verlinden is verheugd met de vele positieve reacties
op haar voorstel om in Wilrijk fietstrommels te plaatsen. In ons vorige huisaan-huisblad gingen we al uitvoerig in op het voorstel. Ter herinnering: een fietstrommel is een soort minigaragebox waarin buurtbewoners hun fiets, bij gebrek
aan een eigen garage, veilig kunnen stallen.

De vele positieve
reacties op ons
voorstel bewijzen
dat fietstrommels
in Wilrijk
noodzakelijk zijn!

op maandag 10 oktober 2011
om 20 uur
in ’t Gasthof - Heistraat 16
(Wilrijk)

Linda Verlinden kreeg niet enkel reacties binnen via
het invulstrookje in ons vorige blad of per mail. Velen
kwamen ook persoonlijk langs of spraken haar op
straat aan over het voorstel. “De reacties die ik kreeg
waren, op één na, uitermate lovend”, zegt Linda. “Ik
wil hiervoor de mensen die de tijd namen het strookje
in te vullen alvast hartelijk danken. Uit de enquête
bleek duidelijk in welke buurten er het meeste nood is
aan deze vorm van fietsparkeren. Daardoor kunnen
we het dossier nu met een initiatief in de districtsraad
verder uitwerken.”

Het concept sprak vooral jonge gezinnen met meerdere kinderen aan. Zij kiezen heel
bewust voor één wagen. Hun fietsen gebruiken ze dagelijks voor woonwerkverkeer,
school of winkelen. “Het is echt fijn om te merken dat we met dit soort oplossingen
het leven van de inwoners van ons mooie district nog aangenamer kunnen maken”,
besluit Linda.

Dat Bart De Wever geen blad voor de
mond neemt, is al langer geen geheim.
Maar wat is zijn gedacht over ’t stad?
En wat kan hij u, samen met de
N-VA’ers van het district, vertellen
over Wilrijk?

Linda Verlinden
Voorzitter N-VA Wilrijk
linda.verlinden@n-va.be

Laat deze kans niet schieten en kom
op 10 oktober naar ‘t Gasthof. Nadien
is er mogelijkheid om na te praten bij
een drankje.
Ingang van de zaal via
Sint-Camillusstraat 17.
Parkeergelegenheid:
Bist / Mastplein.

GRATIS INKOM
IEDEREEN WELKOM!

Linda Verlinden, hier samen met N-VA-ondervoorzitter
Jef Eggermont, zal het dossier van de Wilrijkse
fietstrommels verder opvolgen.

Laat het gras
maar groeien…
Zo zong Sam Gooris tijdens de voorbije jaarmarktfeesten. En inderdaad, op heel wat plaatsen in Wilrijk wordt het gras nog maar sporadisch
gemaaid. Sommige pleintjes en bermen liggen er
onverzorgd en verwaarloosd bij. Dat kan niet, vindt
Jef Eggermont, ondervoorzitter van N-VA Wilrijk,
want organisatoren van buurtfeesten en dergelijke
zijn helemaal niet zo happig om feestelijkheden te
organiseren in de nabijheid van onkruid en opgeschoten gras.
“Naar verluidt heeft het stadsbestuur problemen
met de bovenlokale aannemer voor de maaiwerken,
maar ook met Manus”, verklaart Jef. “Bijgevolg worden er verscheidene zones slecht onderhouden, en
dit in de negen districten.”
Een oplossing mag niet te lang op zich laten wachten. De stad is op sommige begraafplaatsen gestart
met heetwateronkruidbestrijding. Deze methode is
milieuvriendelijk een heeft een lage frequentie: vier

Een buurtfeest in deze
straat oogt heel wat minder
feestelijk omwille van het
onkruid op de stoep. Hoog
tijd dat Wilrijk dit
probleem aanpakt dus!

beurten per jaar. De N-VA zal dan ook aan het districtscollege vragen om bij het stadsbestuur te informeren naar een stand van zaken omtrent deze
methode. Een eventuele uitbreiding van het systeem
naar de districten moet volgens ons op de agenda
komen.
De overheid moet zorgen dat onkruid en woekerend
groen aan buurtparkjes, hondenweiden, pleintjes,
middenbermen en delen van de openbare weg verwijderd wordt. Onkruid veroorzaakt trouwens ook
sluikstort en dan is het hek helemaal van de dam.
Afval trekt afval aan: snel opruimen is dus de boodschap. Wilrijk moet proper blijven! De N-VA zal daar
op toezien.
Jef Eggermont
Ondervoorzitter N-VA Wilrijk
jef.eggermont@n-va.be

Leefloon: het verhaal van rechten en plichten
Mensen met problemen helpen, is de taak bij uitstek
van het OCMW. Zij onderzoeken de behoeftigheid
van personen en gezinnen. Samen met de maatschappelijk werker zoekt men dan voor elke situatie
naar de meest gepaste oplossing. Het is niet zo dat
iedereen zomaar recht op een uitkering heeft. Een
uitgebreid sociaal onderzoek gaat de hulpverlening
vooraf. Wanneer
het
OCMW behoeftigheid
vaststelt, zal
de instelling
de
nodige
zorg
voorzien. Dat kan
gaan van het
geven van een
leefloon
en

het verstrekken van
huurwaarborgen tot het
Kansen krijgen is één
begeleiden van de aanding, kansen grijpen
vrager in het zoeken naar
dat moet je zelf doen.
een job. Ook tewerkstelling van de klant binnen
een speciaal statuut in een van de OCMW-instellingen of ziekenhuizen en andere zorginstellingen behoort tot de mogelijkheden.
Belangrijk is wel dat men niet zomaar een leefloon
krijgt. Bij het Antwerpse OCMW speelt het verhaal
van rechten en plichten een zeer belangrijke rol. Voor
wat hoort wat. Wie zich niet aan de regels kan houden wordt hiervoor afgestraft. Werk zoeken, de Nederlandse taal kennen en een inburgeringscursus
volgen spelen mee een rol in het krijgen of behouden
van het leefloon.
Het Antwerpse OCMW toetst elk dossier aan deze
regels en wie zelf geen werk zoekt - of wie na een
aantal jaren verblijf in Antwerpen nog steeds niet
voldoende Nederlands kent - heeft een grote kans het
recht op leefloon te verliezen.
Luk Lemmens
Vicevoorzitter OCMW Antwerpen
luk.lemmens@n-va.be

Liesbeth Homans: de stem van Wilrijk in het parlement
HOF TER BEKE: UITZICHTLOOS?

Het Wilrijkse kasteel Hof Ter Beke dreigt volledig te vervallen. Omdat de restauratie lang op zich laat wachten,
vroeg Vlaams parlementslid Liesbeth Homans aan
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois hoe het met de toekomst van dit beschermd monument gesteld is. Uit het antwoord blijkt dat er tegen
de erfpachter intussen een proces-verbaal is opgesteld
waardoor verder verval vermeden moet worden. Liesbeth Homans vind het jammer dat er geen schot in de
zaak komt: “Voor het district Wilrijk is een extra feestlocatie aantrekkelijk. Hopelijk worden de knelpunten
waar de verschillende partners mee te maken krijgen
snel weggewerkt.”
BUSAANBOD BLIJFT VOOR IRRITATIE ZORGEN
Ook over de ‘reorganisatie’ van het Wilrijkse busbaanbod stelde Liesbeth in het Vlaams Parlement recent een
aantal vragen. De doorgevoerde aanpassing van het
busaanbod zorgt in het district Wilrijk al meer dan een
half jaar voor irritatie. Zo worden de ziekenhuis- en universiteitscampussen niet meer rechtstreeks aangedaan.
Op sommige andere lijnen daalde de frequentie.

Liesbeth verwacht alleszins niet veel van de beloofde
evaluatie. De Lijn zegt immers nu reeds de Bist als centraal afwikkelpunt te willen behouden. Ook eerder
overleg was een maat voor niets.
S.O.S. LERAARS
Aan het begin van de schoolvakantie vroeg Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans aan Onderwijsminister
Pascal Smet om vaart te zetten achter zijn aangekondigde structurele maatregelen om het beroep van leraar
aantrekkelijker te maken. Die zijn nodig: in april van dit
jaar waren er in de ruim 180 kleuter- en lagere scholen
van alle netten in de stad Antwerpen nog 53 openstaande vacatures voor leerkracht in het kleuter- en
lager onderwijs. In
april 2006 waren er
dat nog maar 15. Het
voorbije jaar is het tekort met 56 procent
gestegen van 34 naar
53 openstaande vacatures.
“Wij zouden de minister willen vragen
om voor de stad Antwerpen een tandje bij
te steken”, zegt Homans. “Door de explosieve groei van het aantal leerlingen zijn er niet alleen extra schoolgebouwen nodig,
maar duidelijk ook extra leerkrachten. En die zijn er
niet, integendeel.” Smet liet intussen weten ‘een aantal
pistes aan het uitwerken te zijn’. Liesbeth zal alvast de
cijfers voor het juist gestarte schooljaar aan de minister
van Onderwijs opvragen.
Liesbeth Homans
Vlaams Parlementslid
Fractieleider Senaat
liesbeth.homans@n-va.be

Het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde
Crevits leerde Liesbeth dat De Lijn halsstarrig blijft
vasthouden aan het huidige vervoersaanbod waardoor reizigers soms onnodig meerdere malen moeten
overstappen om hun bestemming te bereiken.

Vlaams
Parlementslid
Liesbeth Homans
neemt onder meer
het busaanbod,
het lerarentekort en
de restauratie van
Hof Ter Beke ter
harte.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)
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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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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
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