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Wilrijk

V.U.: Liesbeth Homans
Doornstraat 186
2610 Wilrijk

Praktisch
Kruis steeds per vraag het
bolletje van uw keuze aan.
Indien geen mening, dan
antwoordt u niet. Na elk
thema kunt u bedenkingen,
opmerkingen en eventuele
problemen noteren.
Vul achteraan ook het rubriekje
‘Wie bent u?’ in.
Zo krijgen we zicht op WAT
WAAR en bij WIE leeft.
Bezorg vervolgens het formulier op een
van deze adressen:
Liesbeth Homans: Doornstraat 186
liesbeth.homans@n-va.be
Luk Lemmens: Jules Moretuslei 522
luk.lemmens@n-va.be
Kristof Bossuyt: Sneeuwbeslaan 23
kristof.bossuyt@n-va.be

Wilrijk aan het woord!

Voor de N-VA is inspraak meer dan alleen het spreekwoordelijke bolletje bij de
verkiezingen inkleuren. We staan er ook op om regelmatig, met onder andere dit huisaan-huisblad, u op de hoogte te houden van onze werking. Maar in deze uitgave willen we
u aan het woord laten. Vul de enquête in en zeg ons wat er op uw lever ligt. U (en Wilrijk)
kunt er alleen maar wel bij varen. Alvast bedankt!

Het Wilrijkse N-VA-bestuur

WONEN
Wonen is ongetwijfeld een
van de belangrijkste zaken
die de levenskwaliteit bepalen.

Brunch N-VA Wilrijk
Zondag 3 juni om 10 uur
Centrum Oosterveld - Zaal Meyer,
Groenenborgerlaan 216

Gastsprekers:
Bart De Wever & Liesbeth Homans
Inschrijven kan nu reeds via
jan.vandervloet@vlaamsparlement.be

Vlaams parlementslid en
fractieleider in de Senaat Liesbeth
Homans: “Wilrijk moet een
aangenaam woondistrict blijven.”

Hoe tevreden bent u over:
1. het wonen in ons district
2.

het aanbod van woongelegenheid in Wilrijk

3.

de sociale huisvesting

4.

de prijs van het Wilrijkse woonaanbod

5.

de Bist als ontmoetingsplaats

6.

het scholenaanbod en kwaliteit

7.

inschrijving (digitaal) in school

8.

het aanbod van kinderopvang:
• crèches

Robert Moens: Pater De Dekenstraat 29
robert.moens@n-va.be
Linda Verlinden: Overwinningsstraat 23
linda.verlinden@n-va.be

U kunt de enquête ook invullen via
www.n-va.be/wilrijk

Erg tevreden

Tevreden

Erg ontevreden

Zeker wel

Helemaal niet

• voor- en naschoolse opvang
• onthaaldiensten
9.

het horeca-aanbod in Wilrijk

10.

het winkelaanbod in Wilrijk

11.

de zichtbaarheid/aanspreekbaarheid van uw
wijkagent
de woonveiligheid (inbraken, vandalisme,…)

12.

Uw opmerkingen:

Bent u voorstander van:
bijkomende veiligheidsmaatregelen zoals:
• observatiecamera’s (bv aan op- en afritten)
• meer politie (wijkagenten) op straat
• het oprichten van buurtcomités
Uw opmerkingen:

MOBILITEIT / OPENBAAR VERVOER / WEGENWERKEN
Districtsraadslid Kristof Bossuyt:
“NEEN aan bovengronds betalend
parkeren in Wilrijk.”

Mobiel zijn = je op een veilige en zo efficiënt mogelijke
manier kunnen verplaatsen, zonder van file naar file of
van omleiding naar omleiding te moeten rijden.
Hoe tevreden bent u over:
1. de staat van het wegennet/voet- en fietspaden

Erg tevreden

2.

de coördinatie van de openbare wegenwerken

3.

de dienstregeling van De Lijn en de nabijheid van bushaltes

4.

de bereikbaarheid van het winkelcentrum

5.

het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Wilrijk

Tevreden

Erg ontevreden

Zeker wel

Helemaal niet

Tevreden

Erg ontevreden

Uw opmerkingen:
Bent u voorstander van:
1. een uitbreiding van de 30 km/u zones
2.

het invoeren van A-Vélos (openbare fietsen) in Wilrijk

3.

meer fietsenstallingen bij haltes en in het centrum

4.

een groter parkeeraanbod in en rondom het centrum

Indien u voorstander bent van een tram in Wilrijk,
welk traject geniet uw voorkeur?
• Boomsesteenweg, Kleine Steenweg

Erg tevreden

• Boomsesteenweg, Krijgslaan
• Kruishofstraat, Heistraat
Uw opmerkingen:

CULTUUR / JEUGD / SPORT
Geen boeiend districtsleven zonder voldoende
beweging, cultuur en jeugdactiviteiten.

Jef Eggermont en Gorik Van Den Bergh:
“Het cultuur- en verenigingsleven zorgt er
mee voor dat Wilrijk leeft!”

Hoe tevreden bent u over:
1. het aanbod van verenigingen:
• sport

Erg tevreden

Tevreden

Erg ontevreden

Ja

Neen

• cultuur
• jeugd
2.

de infrastructuur bijvoorbeeld lokalen en terreinen:
• sport
• cultuur
• jeugd

3.

het aanbod en de openingsuren van de bibliotheken

4.

het aanbod van kunstopleidingen

5.

de traditionele ‘Geitestoet’

6.

de aandacht voor de Wilrijkse identiteit en traditie bv. vlaggen, erfgoed

Uw opmerkingen:

ENKELE HETE HANGIJZERS…
1.

Bent u voorstander van een arresthuis op de locatie van de voormalige Rijkswachtkazerne te Wilrijk?

2.

Heeft u fundamentele bezwaren met de aanwezigheid van de Isvag-oven in Wilrijk?

3.

Heeft u fundamentele bezwaren met de aanwezigheid van het crematorium in Wilrijk?

4.

Bent u tevreden over de heraanleg van De Bist?

5.

Bent u voorstander van het invoeren van bovengronds betalend parkeren in (het centrum van) Wilrijk?

6.

Bent u voorstander van flitscamera’s aan de kruispunten R11 / A12 en Heistraat / R11?

Uw opmerkingen:

DIENSTVERLENING DISTRICT

Districtsraadsleden Robert Moens en
Kristof Bossuyt hameren erop dat het
districtsbestuur ten dienste van de
Wilrijkenaar moet staan.

Het district staat volledig ten dienste van de bevolking en al de
Wilrijkenaars hebben recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
‘Het gaat om 40 000 klanten die je elke dag opnieuw moet verdienen.’
HOE TEVREDEN BENT U OVER:
1. de openingsuren van het districtshuis
2.

de telefonische bereikbaarheid

3.

de e-mailcommunicatie

4.

de webstek van Wilrijk

5.

de wachttijden aan de loketten

6.

toegang tot parken en begraafplaatsen

7.

onderhoud van de openbare domeinen

8.

het onderhoud van de voetpaden

Erg tevreden

Tevreden

Erg ontevreden

Uw opmerkingen:

SENIOREN
Luk Lemmens, vicevoorzitter OCMW
Antwerpen en Linda
Verlinden, voorzitter
N-VA Wilrijk

Dé senior bestaat niet. De ene is actief en trekt als het ware de halve
wereld rond. De andere is niet meer zo goed te been en heeft nood aan
ondersteuning en voorzieningen. Een beleid op maat is dan ook
noodzakelijk.

Ja
1.

kent Wilrijk voldoende seniorenvoorzieningen (serviceflats, zorgcentra,…)

2.
3.

moet er een centraal contactpunt komen om de toegang tot serviceflats en /of zorgcentra te
vergemakkelijken?
bent u tevreden over het activiteitenaanbod voor senioren?

4.

moeten er meer rustpunten (banken,…) doorheen het district komen?

5.

zou u beroep doen op maatregelen waardoor u langer in uw eigen woning
kunt blijven wonen?

Neen

• aanpassingspremie woning
• thuishulp
• aanbod medische hulpmiddelen
6.

moet het district een personenalarmsysteem ter beschikking stellen zodat je snel (bij vallen,
ziekte,…) iemand kan verwittigen?
Uw opmerkingen:

WIE BENT U?
Leeftijd:
jonger dan 14 jaar

37 - 50 jaar

14 - 24 jaar

51 - 65 jaar

25 - 36 jaar

66 jaar en ouder

Man

Vrouw

STRAAT / WIJK:

Kristof Bossuyt en Liesbeth Homans
voor de plaats waar voor de N-VA
geen arresthuis mag komen.

U kunt de enquête ook invullen via
www.n-va.be/wilrijk

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW district, stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.
Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.

"

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:

/

/

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

