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PROJECT DEMENTIEVRIENDELIJK WILRIJK
"Dementie is een vaak voorkomende ziekte die mensen sociaal isoleert. Dat
willen we doorbreken door een intensief samenwerkingsverband tot stand te
brengen met het expertisecentrum ORION, lokale handelaars en het
district”, aldus districtsschepen Linda Verlinden.
Doel van ‘Dementievriendelijk Wilrijk’ is dat personen met dementie, alleen of
onder begeleiding, gemakkelijker buiten komen om te gaan winkelen, uit eten
te gaan, enzovoort. De nadruk ligt op een menswaardige en respectvolle
omgang met deze mensen.

MEERWAARDE VOOR MANTELZORGERS
Ook voor mantelzorgers van personen met dementie kan dit project een meerwaarde betekenen. Zij voelen minder schaamte voor het gedrag van hun familielid met dementie, voelen zich beter begrepen en zijn geruster wanneer de
persoon met dementie er alleen op uit trekt.
De Wilrijkse handelaars werken zelf ook mee aan de praktische uitwerking met
onder andere voorgedrukte boodschappenlijsten, contactboekjes en/of kaartjes,
visualisatie van betalingsmiddelen, … De handelaars die de workshops volgen,
kunnen achteraf een herkenbaar logo op hun winkelraam bevestigen.

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

Aanwezigheidstombola
Kaarten: vvk €10 - kassa €12
Wij nodigen u graag uit op ons
allereerste Bal van de Districtsburgemeester. Uw lokale mandatarissen en de Wilrijkse N-VA-afdeling roepen een nieuwe traditie in
het leven: een gezellig samenzijn in
een ongedwongen sfeer. Zo kan u
bij een drankje en een hapje wat
bijpraten en zoals het hoort op een
echt bal, een dansje wagen!
Wie weet, komt onze eigenste
burgervader Kristof BOSSUYT u
wel ten dans vragen ...
Iedereen welkom!

www.n-va.be/wilrijk

HOOPGEVEND INITIATIEF
“Het is dankzij dit hoopgevend initiatief dat eindelijk wordt ingegaan tegen het taboe dementie. We
zorgen ervoor dat mensen met dementie door onze
samenleving veel meer worden ingesloten”, vertelt
Linda Verlinden. “Dementie is in onze samenleving
immers een belangrijke problematiek die de volgende decennia nog prominenter op de voorgrond
zal treden.”
DISTRICTSSCHEPEN LINDA VERLINDEN:
“Het district wil ook zijn waardering uitdrukken
voor mantelzorgers voor senioren en werk maken
van een dementievriendelijk Wilrijk.”

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 terug op www.wilrijk.be.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

WILRIJKS NIEUWS

11 JULI IN WILRIJK

KRISTOF BOSSUYT
Districtsburgemeester
Wilrijk

LEDLAMPJES OP ZEBRAPAD
Aan het zebrapad in de Sint-Bavostraat en de Heistraat werden zes ledlampjes geplaatst. Recent deden zich
op de hoek van beide straten enkele
ernstige ongevallen voor, waarbij
zwakke weggebruikers op het zebrapad werden aangereden. De lampjes
moeten de aanwezigheid van het zebrapad nu aan weerszijden extra benadrukken. Ze worden gevoed door
lichtinval en werken dus volledig autonoom. “Als de aanpak succesvol blijkt,
zal het districtsbestuur onderzoeken of
het budgettair mogelijk is om dit uit te
breiden naar andere locaties in het
district,” aldus districtsburgemeester
Kristof BOSSUYT

SUBSIDIE VOOR DE WILRIJKSE
ROZENKRANSKERK
Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur Geert Bourgeois maakt 94
980 euro vrij voor herstelwerken aan
de Rozenkranskerk in Wilrijk. Met
deze subsidie wordt het dak van deze
niet-monumentale kerk aangepakt.
“Erediensten kunnen voor hun gebouwen
die niet op de lijst van de beschermde
monumenten zijn opgenomen een subsidie aanvragen voor nieuwbouw, aankoop,
verbouwing of buitengewone herstellingen,” verduidelijkt de minister. “Het
subsidiepercentage bedraagt maximaal
30 procent van de geraamde kostprijs
van de werken”.
Een opsteker voor Wilrijk die meer
dan welkom is!

wilrijk@n-va.be

Op zaterdag 6 juli kon iedereen op de
Bist gratis genieten van een reeks stevige rockbands. Blikvanger van ‘Wilrijk Feest!’ was De Mens. Alle groepen
vulden hun set met Nederlandstalige
(cover)songs. Het talrijk opgekomen
publiek genoot dan ook met volle
teugen.
Ter gelegenheid van de Vlaamse
feestdag deelde N-VA Wilrijk op 11
juli een gele roos uit. Wie een vlag
met de Vlaamse leeuw had buitenhangen, kreeg een mooie bloem als
extra verrassing.
“Op die manier willen we bereiken dat
de mensen de
Vlaamse feestdag
bewuster beleven”,
zegt voorzitter
Koen VAN HOOF.

SPORTEND WILRIJK BLIJFT NIET
STILZITTEN.
Begin september is er in Wilrijk een
nieuwe sessie “Start to Run” gestart.
Het is de bedoeling om, onder begeleiding, nog meer mensen aan het
lopen te krijgen. Lopen brengt mensen dichter bij elkaar en dit op een
sportieve wijze. Op deze manier kunnen we nog meer kandidaten klaarstomen voor onze Geitencorrida die
doorgaat op 15 december 2013. Deze
jubileumeditie zal plaatsvinden tijdens de Wilrijkse Kerstmarkt. Noteer
deze datum alvast in jullie agenda.
“Als schepen van Sport ben ik best wel
trots op de prestaties van onze Wilrijkse
sporters. De dames van handbal Uilenspiegel plaatsten zich in de hoogste klasse
van de Belgische competitie, basket Red
Vic die er alles aan doet om hun ploeg
meer op de kaart te zetten en uiteraard
onze jongens van
KFCO Beerschot
Wilrijk die het beste
van zichzelf geven”,
aldus schepen
Robert MOENS.

WILRIJK HEEFT EEN NIEUWE
DISTRICTSVLAG

Het district Wilrijk heeft officieel een
nieuw wapenschild en vlag. Wilrijk
stond erop om het eigen gemeentewapen te behouden dat dateert van
1819. Dit wapenschild toont de heilige Bavo met een valk in ‘goud’
(geel) tegen een achtergrond van
‘azuur’ (blauw). Ook de Sint-Bavokerk, één van de oudste plekken van
het district, staat op het wapen afgebeeld.
Het vernieuwde wapenschild zal nu
opgenomen worden in onder meer de
briefhoofding en andere communicatiedragers van het district, alsook op
de trouwboekjes. De vlag zal in de
toekomst aan de gevel van het
districtshuis uithangen en wapperen
op Wilrijkse plechtigheden en festiviteiten. Bewoners zullen de vlag in de
toekomst ook kunnen aankopen. “In
2015 is Wilrijk 1250 jaar oud en moet
Wilrijk blauw-geel kleuren”, aldus
Kristof BOSSUYT.
Afgevaardigden van Ilfeld en
Niedernhausen kregen uit handen
van districtsburgemeester Kristof
BOSSUYT een eerste exemplaar van
de nieuwe vlag mee naar huis. Wilrijk
vierde 10 jaar officiële verzustering
met de Duitse gemeente Ilfeld.

150 agenten meer op straat, minder achter hun bureau
De Antwerpse politie brengt de komende jaren het grootste deel van haar diensten samen in
één groot hoofdkantoor, dat de huidige ‘Oudaan’ en een aantal kleinere kantoren vervangt.
De stadsdiensten zoeken naar een geschikte locatie. Zo komen er 150 extra agenten vrij
voor het echte politiewerk.
Burgemeester Bart De Wever: “Politiemensen moeten geen kantoren bemannen maar wel
op straat de veiligheid van alle Antwerpenaars garanderen, dag en nacht. Door efficiënter te
werken zorgen we voor meer veiligheid in de stad zonder extra belastinggeld uit te geven.”
De reactiesnelheid van de politie wordt met deze nieuwe aanpak nog beter: 35 mobiele
kantoren zijn voortdurend op de baan en kunnen meteen tot actie overgaan als ze een
oproep krijgen.

Stijging aantal leefloners weegt op OCMW
Het Antwerpse OCMW moet fors in de buidel tasten voor zijn leefloners. Na een daling in 2012
zien we in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw een stijging. Vooral de OCMW-klanten uit de
Europese Unie doen de balans naar rood overhellen. OCMW-voorzitter Liesbeth Homans: “Na de
eerste drie maanden van 2013 zijn er 500 leefloners meer dan vorig jaar. De verhouding tussen
steun-trekkers uit de Europese Unie en daarbuiten trekt scheef. De economische crisis doet vooral
het aantal EU-steuntrekkers fors stijgen, met een belangrijk aandeel daarin voor Oost-Europeanen,
zoals Polen en Bulgaren. Mede hierdoor heb ik het budget moeten verhogen van 39 miljoen euro
naar 54,5 miljoen euro. De kosten voor leefloon en equivalent leefloon werden door het vorige
bestuur zwaar onderschat.

Nog meer inzetten op activering
Wie leefloon ontvangt en kan werken, moet zo snel mogelijk aan de bak komen. Daarnaast is activering dé sleutel tot
integratie. Maar Liesbeth Homans wil méér: “Ik heb een nieuwe cel opgericht om gestructureerder te werken. Want er
stromen vandaag nog te weinig leefloners door naar het ‘gewone’ arbeidscircuit.”

Beatrijslaan krijgt extra parkeerplaatsen
Vorig jaar startte de heraanleg van de Beatrijslaan op Linkeroever. Er werden intussen brede
comfortabele fietspaden gerealiseerd, maar er gingen ook heel wat parkeerplaatsen verloren.
“Op vraag van de handelaars en de bewoners heb ik begin dit jaar laten onderzoeken of er toch nog
parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden tegen de middenberm”, zegt schepen voor
Publiek Domein Ludo Van Campenhout. “Tussen het Frederik Van Eedenplein en de
Abraham Verhoevenlaan zullen tegen het einde van het jaar nog 44 parkeerplaatsen worden
aangelegd. We brengen hier momenteel de bouwvergunning voor in orde.”

Doodlopende straten voortaan 'doorlopend'
voor fietsers en voetgangers
Heel wat straten in de stad lopen op het einde dood voor autoverkeer, maar fietsers of voetgangers
kunnen wel nog doorsteken. “Als fietsers en voetgangers wel door kunnen, zal er een duidelijke
sticker worden aangebracht worden op het verkeersbord die deze doodlopende straat aanduidt”,
zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Door bewoners attent te maken op de korte doorsteken, stimuleren we wandelen en fietsen in plaats van autogebruik voor korte verplaatsingen.
Korte doorsteken betekenen namelijk vaak tijdswinst!”

Zoo heeft bouwvergunning beet
Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ondertekende onlangs de bouwvergunning
voor het hoekgebouw van de Antwerpse Zoo. Intussen gaat de afbraak van de gebouwen in de
Carnotstraat onverminderd voort. De vernieuwing van het gebouw en de binnenplaats aan de
ingang van de zoo zijn een belangrijk element in de stadsvernieuwing van dit bestuur.
“Zo kan er weer een mooi stukje Antwerpen herleven”, zegt Van de Velde.
Het gaat om het gebouw waar vroeger de Paon Royal en de ledenservice zaten. De historische
gevel blijft behouden en daarachter wordt het nieuwe congrescentrum gebouwd.

www.n-va.be/wilrijk

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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