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WILRIJK
N-VA Wilrijk organiseert:
Historische wandelrally
ZONDAG

28
april
2013

Op zondag 28 april
bezoeken we
verscheidene
bezienswaardigheden die Wilrijk
rijk is.

Met foto’s, raadsels en vragen gaan
we op stap doorheen Wilrijk.
Naast wandelen en zoeken hopen
we vooral dat jullie veel plezier
mogen beleven.
Vertrek: vanaf 13.30 uur aan de Bist
(districtshuis).

V.U.: Koen Van Hoof - Rooiboslaan 136 - 2610 Wilrijk - wilrijk@n-va.be

De wandeling eindigt “Op den
Hof” in de Koornbloemstraat 135
bij Jan en Magda Martens, waar je
vanaf 16 uur kan genieten van
onder meer pannenkoeken,
hotdogs en dranken.
Prijs: 5 euro (10 euro per gezin).
Inschrijven bij
frida.boeykens@n-va.be
Storten kan op de N-VA-rekening
BE87 4136 1975 6194 met
vermelding: deelname wandelrally.

ogelijk
Inschrijven m 8 april
orgen 2
tot zondagm

“GEEN GEVANGENIS IN WILRIJK!”
Wilrijk wordt gehoord op ’t Schoon Verdiep
Districtsburgemeester Kristof BOSSUYT en schepen Liesbeth HOMANS
hebben een eerste verkiezingsbelofte waargemaakt. N-VA Wilrijk pleitte
tijdens de verkiezingscampagne consequent voor een arresthuis nabij het
Vlinderpaleis en dus niet op de site van de oude
rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg.
“Tegen een voorpost van de brandweer hebben wij geen
bezwaar”, zegt districtsburgemeester Kristof BOSSUYT.
“Maar als daar ook nog een arresthuis bij zou komen,
leidt dat ongetwijfeld tot extra overlast in allerlei vormen,
niet in het minste inzake verkeersafwikkeling. N-VA
Wilrijk was dan ook geen voorstander van de daarmee
gepaard gaande onteigeningen én kaartte
KRISTOF BOSSUYT
meermaals het gebrek aan inspraak aan.”

BETERE LOCATIE
Dat hier geen sprake is van het NIMBY-syndroom (Not In My Back Yard of ‘niet
in mijn achtertuin’) wordt duidelijk aan de hand van de argumentatie die de
N-VA hanteerde. Er werd juist voor een betere en efficiëntere alternatieve
locatie gepleit, namelijk nabij het Vlinderpaleis. Dat standpunt wordt trouwens
mee bepleit door zowel advocatuur en magistratuur, als door de politiediensten.

SCHOON VERDIEP
Onze Wilrijkse schepen Liesbeth HOMANS heeft ons standpunt dan ook met
verve verdedigd aan de onderhandelingstafel van 't Schoon Verdiep, evenals
Kristof BOSSUYT op districtsniveau, met het gekende resultaat tot gevolg.
Liesbeth HOMANS “Een inplanting van een
gevangenis nabij het Vlinderpaleis is niet alleen
bevorderlijk voor de veiligheid, het werkt ook
besparend op de inzet van chauffeurs, bewakers en
brandstof.”
U ziet het beste Wilrijkenaar, de N-VA houdt woord. De
verandering is begonnen in Wilrijk. Zonder tussenkomst
van de N-VA was dit niet verwezenlijkt.

LIESBETH HOMANS

N-VA WILRIJK ONLINE
Onze afdeling heeft een eigen webstek. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in ons district
en kan u ons gemakkelijker bereiken met al uw vragen en opmerkingen: www.n-va.be/wilrijk.
Het bestuursakkoord 2013-2018, grotendeels gebaseerd op het N-VA-programma, vindt u op www.wilrijk.be.

www.n-va.be/wilrijk

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uw N-VA-mandatarissen

Schepen Robert MOENS
(sport, patrimonium, erfgoed en
coördinatie adviesbevoegdheid
milieu), districtsburgemeester
Kristof BOSSUYT (burgerlijke stand,
participatie en informatie,
lokale economie, mobiliteit en
parkeerbeleid, publiek domein)
en schepen Linda VERLINDEN
(senioren, andersvalidenbeleid,
dierenwelzijn, heemkunde).

Boven v.l.n.r.:
Mouchi MHAOUCHI, Kristof
BOSSUYT (districtsburgemeester),
Frieda DE WEVER,
Linda VERLINDEN (schepen),
Jef EGGERMONT,
Tom VERSTRAELEN (fractieleider),
Robert MOENS (schepen).
Onder v.l.n.r.:
Tamara COOMANS
(commissievoorzitter),
Magda BIESEMANS,
Sophie STUKKEN.

N-VA Wilrijk koos nieuw bestuur
Op 11 maart kozen de leden van N-VA Wilrijk een nieuw bestuur. Hierbij werd
Koen Van Hoof verkozen tot voorzitter. Hij volgt Linda Verlinden op, die als
schepen en provincieraadslid haar dagen al rijkelijk gevuld ziet.
Frida Boeykens wordt onze nieuwe ondervoorzitter. Onze ploeg is hiermee in
goede handen! Jef Eggermont blijft onze secretaris, Monique Cassiers zal de
financiën opvolgen als penningmeester, Monique Vlaminck is verantwoordelijk
voor de organisatie. Peter Dierckx is de webbeheerder en Tamara Coomans staat
in voor de communicatie.

wilrijk@n-va.be

KOEN VAN HOOF,
nieuwe voorzitter
N-VA Wilrijk

LIESBETH HOMANS

OCMW-voorzitter, schepen van
Sociale Zaken en Vlaams Parlementslid

DIRK ROCHTUS
Gemeenteraadslid Antwerpen

Als voorzitster van de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen “Woonhaven” met 18 000
woningen, staat Liesbeth HOMANS voor een grote
uitdaging. De wachtlijsten zijn lang, het patrimonium
verouderd en de grote wooncomplexen kampen met
samenlevingsproblemen.

3-6-9-contracten
Om te beginnen pleit Liesbeth HOMANS voor 3-6-9contracten, zoals op de privémarkt. De huidige levenslange
huurcontracten moeten inderdaad worden omgevormd,
want ze maken geen enkele sanctie mogelijk voor huurders
die samenlevingsproblemen veroorzaken.
Niemand is beter geschikt om dit aan te pakken én de
verandering pas echte gestalte te doen krijgen. Liesbeth
HOMANS weet wat haar te doen staat! Naast OCMWvoorzitter is Liesbeth ook schepen van Sociale Zaken, Wonen, Samenlevingsopbouw,
Inburgering, Diversiteit en Loketten.

JEAN GOEDTKINDT
Gemeenteraadslid Antwerpen

JOKE HADERMANN
Gemeenteraadslid Antwerpen

DE PROVINCIE WERKT VOOR U
De provincie werkt voor u. Dat is de slagzin van het
nieuwe bestuursakkoord. Het vat bondig samen wat de
nieuwe bestuursploeg de komende zes jaar wil gaan
doen: de provincie zal zich zoveel mogelijk beperken
tot haar kerntaken: economie, toerisme en ruimtelijke
ordening. Als bovenlokaal bestuur moet ze de lokale
besturen bijstaan en bovenlokale problemen oplossen.

Besparen op dotaties
De N-VA zal de komende jaren werk maken van een
slankere en meer efficiënte provincie. Vanaf dit jaar zal er
onder impuls van onze partij op elk departement
bespaard worden alsook op de partijdotaties, want de
politiek moet juist het goede voorbeeld geven. Bovendien
zal het personeel bij pensionering niet automatisch
vervangen worden en wordt de gesubsidieerde
projectwerking beperkt.

LUK LEMMENS, gedeputeerde: “De N-VA zal de
komende jaren werk maken van een slankere en
meer efficiënte provincie.”

Transparant
Bij elke beslissing die we nemen zullen we de effectiviteit
daarvan grondig inschatten. Alle kosten en opbrengsten
gaan we vooral transparant in beeld brengen. Zo komen
we tot een slanker, efficiënter en doeltreffender bestuur.
In Antwerpen, de enige provincie waar de N-VA mee in
het bestuur zit, wordt de kracht van verandering meteen
duidelijk en waargemaakt!

www.n-va.be/wilrijk

LINDA VERLINDEN, districtsschepen én provincieraadslid: ‘’Als mantelzorger weet ik uit ervaring dat een
adequaat en transparant seniorenbeleid erg belangrijk
is, vooral voor diegenen die zwaar hulpbehoevend zijn.
Ik ben ook bijzonder fier op ons ‘dorp’ en wil er mee
zorg voor dragen dat ons erfgoed beter beschermd
wordt!”

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
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