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V.U. Liesbeth Homans
Doornstraat 186
2610 Wilrijk

“Schepen worden en dan de N-VA vervoegen, zo zit ik niet in mekaar”

N-VA niet te vinden
voor Wilrijks
arresthuis
Begin december besliste de federale
ministerraad principieel dat het
nieuw te bouwen Antwerpse arresthuis op de site van de oude
Rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg zal verrijzen. Tegen 2016
moet dit Wilrijkse arresthuis klaar
zijn om zo de ‘Begijnenstraat’ te
vervangen. Onlogisch, onveilig en
inefficiënt, vindt de N-VA.

Lees meer op bladzijde 2

N-VA Wilrijk
wenst u een
prachtig, gezond
en goed bestuurd
2012!

Kristof Bossuyt kiest voor N-VA
Eind november kondigde Kristof Bossuyt (35),
districtsraadslid, fractievoorzitter, voorzitter Open
Vld Wilrijk en ondervoorzitter Open Vld GrootAntwerpen zijn keuze voor de N-VA aan. We laten
Kristof zelf aan het woord om uit te leggen waarom.
VANWAAR UW KEUZE VOOR DE N-VA?
Kristof Bossuyt: “Het was een moeilijke beslissing omdat
ik al 20 jaar bij Open Vld zat (al van bij de PVV) en er veel
vrienden heb gemaakt. Maar ik merkte steeds vaker dat
mijn standpunten binnen de Vld geen gehoor meer vonden. Of het nu ging over federale thema’s zoals de snelBelgwet, de collectieve regularisaties, het asiel- en
Districtsraadslid
vreemdelingenbeleid of over stedelijke en districtsKristof Bossuyt
thema’s. Vandaag geloof ik meer in de oplossingen en
trekt voortaan mee
vooral in de daadkracht en de geloofwaardigheid van diede N-VA-kar.
genen die ik nu vervoeg. Daarnaast wil ik graag meewerken om de meer dan 70 jaar socialistische hegemonie in Antwerpen te beëindigen.
Een frisse N-VA-wind is hier meer dan ooit op z’n plaats! Ook om dit te kunnen bereiken, vertrouw ik meer op de slagkracht van de N-VA dan op die van Open Vld.”
U GEEFT HIER WEL HET EEN EN ANDER VOOR OP?
Kristof Bossuyt: “Normaal gezien moest ik op 2 januari 2012 de eed afleggen als districtsschepen voor Open Vld in Wilrijk. Maar omdat ik geloofwaardigheid steeds belangrijk heb gevonden en niet het verwijt wou krijgen een opportunist te zijn, wou
ik dit mandaat niet opnemen. Want de beslissing om mij bij de N-VA aan te sluiten,
had ik in mijn hoofd reeds genomen.”
U BLIJFT DUS DISTRICTSRAADSLID. WAAR WILT U MET WILRIJK HEEN?
Kristof Bossuyt: “Ik ben een decentralist. Momenteel bevinden we ons echter tussen
wal en schip, de decentralisatie is onaf. Ons district moet absoluut meer (homogene)
bevoegdheden en de bijhorende middelen bekomen. We moeten ook effectief het personeel kunnen aansturen om echt het verschil op het terrein te kunnen maken, in het
belang van alle Wilrijkenaars. Onder andere het parkeerbeleid is een van mijn dada’s. Er mogen niet te pas en te onpas parkeerplaatsen geschrapt worden. Ook het bovengronds niet-betalend parkeren blijft voor mij een strijdpunt. Ik vind het echt nodig
om voor Wilrijk op te komen, tégen het meer dan overdreven centralistische bewind
van het ‘Schoon verdiep’ en dan vooral dat van de socialistische burgemeester.”
Lees verder op bladzijde 2

Vervolg van bladzijde 1

Kristof Bossuyt kiest voor N-VA
DAT ‘CENTRALISTISCHE BEWIND’ ZORGT ER
INTUSSEN WEL VOOR DAT WILRIJK MOGELIJK
EEN ARRESTHUIS KRIJGT?
Kristof Bossuyt: “Inderdaad. Zonder inspraak van
Wilrijk en de omwonenden worden wij alweer voor
een voldongen feit gesteld. Boven onze hoofden
werd dit beslist. Ik was een van de eersten om mij
hier publiekelijk tegen te verzetten. Het was enkel de
N-VA die dit standpunt eveneens innam en naar buiten toe vertolkte. Dit wordt voor ons dus absoluut
een strijdpunt.”
WAT MOGEN WE VAN U
VERWACHTEN IN 2012?
Kristof Bossuyt: “Daar zullen
de Wilrijkenaars over beslissen.
In de eerste plaats ben ik blij
dat ik voortaan voluit kan gaan
voor de thema’s waarin ik mij
verdiep, zowel die op federaal
en Vlaams vlak, zoals asiel,

“Ik vind het echt
nodig om vóór Wilrijk
op te komen en tégen
het meer dan
overdreven
centralistische
bewind van het
‘Schoon verdiep’!”

Kristof Bossuyt (tweede van rechts) op de
Wilrijkse Kerstmarkt met naast hem (v.l.n.r.)
Jef Eggermont, Linda Verlinden en Luk Lemmens.

migratie, inburgering en justitie, als die op stedelijk en districtsniveau, zoals veiligheid, inschrijvingsbeleid scholen en parkeerbeleid.
Stuk voor stuk belangrijke thema’s voor een
grootstad als Antwerpen.”

N-VA tegen Wilrijks arresthuis
De ministerraad besliste in december principieel dat het nieuwe Antwerpse arresthuis op de site van de oude Rijkswachtkazerne aan de
Boomsesteenweg (Wilrijk) gebouwd zal worden. Tegen 2016 moet het
arresthuis in Wilrijk klaar zijn om de ‘Begijnenstraat’ te vervangen.

Na miljoenenrenovaties
wil men de oude kazerne
platgooien voor een
arresthuis. Is dat het nieuwe
federale besparingsbeleid?

Vlaams Parlementslid en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans is niet
blij met de beslissing. “De beslissing van de federale regering roept heel wat
vragen op. Waarom bouwt men het arresthuis niet pal naast het Vlinderpaleis? De toenmalige plannen voor het nieuwe justitiepaleis zouden dit nochtans voorzien hebben. Hiermee zou men niet alleen een pak transportkosten
besparen (de gevangenen zouden als het ware te voet naar het justitiepaleis
kunnen gaan), ook de veiligheid is hiermee gebaat. Want hoe je het ook draait
of keert, een arresthuis bouwen naast een bestaande woonwijk, pal aan een
ontsnappingsroute (A12/E19), daarvan begrijp ik de logica niet.”

Daarnaast roept het platgooien van de Wilrijkse Rijkswachtkazerne heel wat vragen op. Districtsraadslid
Kristof Bossuyt: “De jongste jaren werden er in Wilrijk nog miljoeneninvesteringen gedaan. Een gloednieuw
restaurant en dito keuken voor 500 personen, zonnepanelen, nieuwe ramen, uitbreiding van het communicatiecentrum, … Onvoorstelbaar dat dit allemaal verloren zou gaan. Ook de voorziene capaciteit van 440 plekken is onvoldoende en wat mij betreft een gemiste kans. Waarom maakt men van deze gelegenheid geen
gebruik om ervoor te zorgen dat de huidige ‘bewoners’ van de Begijnenstraat (meer dan 700!) en de te verwachten aangroei onderdak kunnen vinden in het nieuwe gebouw? En wat met de beloofde inspraak voor Wilrijk en de buurtbewoners? Ook hier is niets van in huis gekomen.”
Liesbeth Homans stelde intussen aan alle ministers die hierover hun
zegje moeten doen een pak vragen. Ook districtsraadslid Kristof Bossuyt gaat het districtsbestuur hierover op de rooster leggen. Benieuwd
wat de antwoorden ons zullen leren …
Kristof Bossuyt
Districtsraadslid
kristof.bossuyt@n-va.be

Liesbeth Homans
Vlaams volksvertegenwoordiger
en fractieleider Senaat
liesbeth.homans@n-va.be

Kruispunten R11 blijven verkeersonveilig
De R11 blijft een verhaal van verkeersonveiligheid, gevaarlijke (zelfs zwarte!) kruispunten, heraanleg her en der …
Zo wordt momenteel de heraanleg van het kruispunt Prins
Boudewijnlaan/Frans Van Dunlaan gepland.
“Weinig mensen zijn te vinden voor de geplande heraanleg van
het kruispunt Prins Boudewijnlaan/Frans Van Dunlaan. Indien
verkeersveiligheid een motivatie was voor de geplande heraanleg, dan zijn er andere kruispunten die veel gevaarlijker zijn”,
vindt Linda Verlinden, voorzitter van N-VA Wilrijk.
“Wij zijn ook bezorgd over het voortbestaan van de groene berm
ter hoogte van de Frans Van Dunlaan”, voegt districtsraadslid
Robert Moens toe. “Niet alleen het groen is hier van belang. Ook
de berm, die als scherm alle mogelijke geluidsoverlast beperkt, is niet onbelangrijk voor de bewoners.”
Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans stelde aan de bevoegde
minister (CD&V) intussen verschillende vragen over de verkeersveiligheid van de kruispunten met de R11, en dit met resultaat. “Uit de
recentste antwoorden van de minister blijkt dat het kruispunt R11/A12
toch een zwart punt is”, zegt Liesbeth. “Er zal een aangepaste verkeerslichtenregeling komen. Deze werken worden uitgevoerd in de eerste helft van 2012. En het kruispunt met de Heistraat zal de komende
maanden opnieuw in de provinciale verkeercommissie worden behandeld. De politie verzamelt nu de ongevallengegevens en er zullen anonieme observaties verricht worden naar roodlichtnegatie.”

Minister zet heraanleg door
Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans stelde aan de
bevoegde minister ook vragen over de heraanleg van
het kruispunt Prins Boudewijnlaan/Frans Van Dunlaan. Wat kon de minister haar vertellen?
• Volgens de tellingen zou het hier inderdaad om een
gevaarlijk punt gaan.
• De parking met een 200-tal parkeerplaatsen zal verdwijnen; deze zou sowieso tijdelijk geweest zijn
voor de werken aan de Antwerpse ring.

• Aan de groene berm zal niet geraakt worden.
• Alle procedures worden correct gevolgd, alle adviezen en bezwaarschriften worden door de gewestelijke ambtenaar bekeken.
• De werken kunnen - als de vergunningsaanvraag en
de aanbestedingsprocedure gunstig verlopen - in
2012 starten. Hieruit zal blijken of er met de bezwaren rekening gehouden werd.

Luk Lemmens waarnemend voorzitter Antwerps OCMW
Nadat begin december Monica De Coninck (sp.a)
haar voorzittersstoel in het Antwerpse OCMW
verliet voor een zitje in de regering-Di Rupo I, nam
Luk Lemmens als vice-voorzitter haar taken gedurende enkele weken over.
Luk zetelt reeds 5 jaar als vice-voorzitter in de raad van
het OCMW. Hij is ook lid van de raad van bestuur van
zowel ZNA als het Zorgbedrijf. Het was bijgevolg een
logische keuze om aan hem de continuïteit van het
OCMW toe te vertrouwen in afwachting van de komst
van Leen Verbist.
KIEZEN VOOR VERANDERING
Op hetzelfde ogenblik raakte ook bekend dat sp.a en
CD&V op dezelfde lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen zullen gaan.

Over de gewijzigde politieke situatie in Antwerpen stelt
Luk Lemmens: “Het wordt steeds duidelijker dat de
Antwerpenaar in 2012 een beslissende en een voor de
toekomst bepalende keuze zal moeten maken. Een
keuze vóór de N-VA en verandering, of een keuze
voor meer van hetzelfde, met de stadslijst van Patrick
Janssens. In die context maakten een aantal districtsraadsleden de overstap naar onze partij en willen zij
met hun beslissing een krachtig signaal
geven dat het in Antwerpen tijd is voor
echte verandering!”
Luk Lemmens
Vice-voorzitter OCMW Antwerpen
luk.lemmens@n-va.be

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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