Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
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• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

Valentijn
“Een hart voor
Wilrijk” is en blijft
onze boodschap:
Een hart voor
ondernemers en
midddenstanders door
een evenwichtig en
duurzaam beleid te
ontwikkelen dat oor
heeft voor hun noden en
hen ruimte biedt om te
investeren.

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

Een hart voor senioren
want oud is niet ‘out’.
Ouderen moeten
een stem hebben
in het beleid dat
mogelijkheden schept
om actief te blijven
deelnemen aan de
gemeenschap.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”
Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Hoof

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.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wensen voor 2014
Districtsburgemeester Kristof BOSSUYT: “Wilrijk nog meer blauw en geel
doen kleuren want in 2015 vieren we 1250 jaar Wilrijk en 50 jaar Geitestoet. Intussen
maken we werk van de verkeersveiligheid en creëren we parkeerplaatsen bij zoals op
het Mastplein.”
Schepen Linda VERLINDEN: “Voor 2014 is er een prachtig jaarvullend programma
uitgewerkt met aandacht voor zowel de actieve 55-plussers als senioren die niet meer
zo goed te been zijn. Er is een cultureel aanbod in samenwerking met cc De Kern en
verder kijken we uit naar de nauwere samenwerking met de Kring voor Heemkunde
Wilrica.”
Schepen Robert MOENS:
“Er staat veel op stapel dit jaar:
een groot wereldbekerdorp
tijdens het WK, investeringen
in buurtsportvelden en extra
aandacht voor de derny tijdens
de jaarmarkt.”
Schepen Robert MOENS, districtsburgemeester Kristof BOSSUYT, schepen Linda VERLINDEN

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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

WILRIJK

n Mevrouw
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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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Een hart voor jongeren.
Jeugdig enthousiasme en
frisse ideeën zijn vaak
in staat oude gewoontes
een nieuwe dynamiek
te geven: in scholen, in
jeugdbewegingen en
in de maatschappij als
geheel. Jongeren zijn
immers onze toekomst.

www.n-va.be/wilrijk

Loketwerking van de 21ste eeuw
Een betere, vlottere loketwerking en service voor de Antwerpenaar. Dat is een van de
beloftes die schepen Liesbeth Homans maakte aan het begin van deze legislatuur. Het
bleef niet bij woorden alleen.
De lokettenwerking in de Antwerpse districtshuizen is sinds begin dit jaar volledig
gemoderniseerd. Lange wachtrijen en frustraties bij de bezoekers horen stilaan tot het
verleden. Voortaan maakt iedereen een afspraak via het internet, krijgt een afspraak en
wandelt enkele minuten later alweer buiten. Snel en efficiënt.
Wie nog niet vertrouwd is met het maken van afspraken
via het net, kan terecht op de infolijn om de afspraak
telefonisch te regelen. Een betere service moet er zijn voor
alle Antwerpenaren. Jong en oud. Ook na de werkuren.
Laatavond- en weekendopeningen maken verlof nemen
om ‘administratieve redenen’ overbodig. Een uitgebreide
informatiecampagne informeert de Antwerpenaar over
de nieuwe werking. Bovendien is een overgangsperiode
ingelast. Tot mei van dit jaar zullen ook mensen zonder
afspraak geholpen worden.
Liesbeth Homans,
Schepen van Sociale Zaken, Wonen,
Diversiteit en Inburgering,
Samenlevingsopbouw en Loketten

De kracht van verandering.
Ook in de administratieve dienstverlening.

A-Stad: de hele stad op uw computer, tablet of smartphone
Kaartjes reserveren voor een voorstelling van de Zomer Van Antwerpen, op de hoogte blijven van nieuwe evenementen
in de stad of een administratief document opvragen? Dat kan vanaf mei allemaal via A-Stad, het
nieuwe gebruiksvriendelijke digitaal platform van de stad Antwerpen. Het wordt echt
tweerichtingsverkeer: laat via A-Stad weten wat je interesses zijn, en je krijgt informatie en
dienstverlening op maat.

Vlotter parkeren nabij en in ons winkelcentrum
N-VA Wilrijk blijft concreet actie
ondernemen wat betreft mobiliteit. Door het optimaliseren van de
verkeersstroom, gekoppeld aan een
realistisch parkeerbeleid, moet ons
district verkeersveiliger en aangenamer worden voor de winkelende
inwoner of bezoeker.
Onze inwoners weten dat het (winkel)
centrum van Wilrijk heel wat gratis
parkeermogelijkheden heeft. Via de
nieuw geplaatste ‘geleidingsborden’
wordt het winkelgebied Kern-Bist verder versterkt, zodat automobilisten die
niet vertrouwd zijn met het centrum
van Wilrijk, op een gemakkelijkere en
snellere manier de weg vinden naar
een parkeerplaats. Dit zal ongetwijfeld het zoekverkeer doen afnemen.

Naast de parkeergeleidingsborden
is er ook nieuwe signalisatie voor
de aanduiding van de blauwe zone
in het centrum van ons district. In
die straten is de parkeerschijf vanzelfsprekend verplicht. De vroegere
parkeerborden op elke straathoek
worden vervangen door zoneborden
die het schijfparkeren aankondigen bij
het binnenrijden van de blauwe zone.
Niet vergeten dus.
“De Bist, de Kern, de Heistraat en de
Jules Moretuslei vormen samen één
van de sterkste Antwerpse winkelgebieden buiten het stadscentrum. En
daarbij vormen de parkeerfaciliteiten
op de Bist en aan het Mastplein, zowel
bovengronds als ondergronds, een
belangrijke troef”, zegt districtsburgemeester Kristof BOSSUYT.

Bijkomende parkeerplaatsen aan het
Mastplein +13
N-VA Wilrijk wou de parkeergelegenheid op het Mastplein
uitbreiden. Aan de kant van
de Heistraat, achterzijde van
de winkels, is parkeren lang
verboden geweest, ook aan de
tegenoverliggende zijde naast
het grasveld. Het parkeerreglement dat dit nu mogelijk
maakt, werd onlangs goedgekeurd in de districtsraad.

50 Geitencorrida + G-sport

De districtsburgemeester Kristof
BOSSUYT was meer dan tevreden
over de massale opkomst voor dit evenement. “Sport brengt immers mensen
bij elkaar en op de been, hoe meer
volk, hoe meer vreugde” aldus nog
Kristof BOSSUYT.

Wilrijk trapt 2014 op gang
Traditiegetrouw organiseerde het
district Wilrijk ook dit jaar een nieuwjaardrink voor al de inwoners. Om de
wijken meer te betrekken, werd gekozen
voor de wijk Neerland. “Inderdaad
gaan wij vanaf heden naar de diverse
Wilrijkse wijken toe,” zegt districtsbur-

info@nva-wilrijk.be

Ook sportschepen Robert MOENS
had handen te kort om de vele enthousiaste deelnemers te begroeten.
“In de toekomst gaan we nog meer
verschillende doelgroepen waaronder
senioren, kansarmen, jonge moeders,
personen met een handicap sensibiliseren”, gaf de sportschepen te kennen.
Het was trouwens Robert die voor de
eerste maal handbikers aan de start
kreeg van deze 50ste Geitencorrida.
“Het is de bedoeling om dit naar de
volgende edities verder uit te werken, een nieuw initiatief dat zeker
navolging verdient!” belooft Robert
MOENS.
Schepen Linda VERLINDEN is
verheugd over de deelname van vier
handbikers tijdens deze jubileumeditie. “Als district wensen wij ook
gemeester Kristof BOSSUYT. “En tegelijk wordt de Geitentrofee toegekend aan
een persoon of vereniging die Wilrijk op
een positieve manier in de kijker zette of
zich er zeer verdienstelijk voor maakte
en de uitstraling bevorderde.” Dit jaar
ging de trofee naar Janus CLAESSENS,
sinds 1963 actief als priester in Wilrijk en
nauw betrokken bij het schoolleven en

In mei gaat het nieuwe digitaal platform online.

Vrijwillige terugkeer van Oost-Europese daklozen
Schepen en OCMW-voorzitter Liesbeth Homans haalde alle media met een opmerkelijk initiatief
om dakloze Oost-Europeanen te helpen herintegreren in hun land van herkomst. Antwerpen start
half februari met een sociaal project van de Poolse organisatie Barka. Het project is een absolute
win-winformule voor Oost-Europese daklozen en de stad. Oost-Europeanen die hier in vaak
erbarmelijke omstandigheden met zware verslavingen te kampen hebben, krijgen via Barka een
perspectief om hun leven terug op de rails te krijgen in hun thuisland. Hun vrijwillige terugkeer
wordt zorgvuldig voorbereid. In meer dan 70 % van de gevallen worden gezinnen na lange tijd
herenigd. Andere daklozen komen terecht in een aangepaste opvang of krijgen de kans om hun
verslaving te overwinnen. Maar ook Antwerpen vaart wel bij de acties van Barka. Uit de overlastcijfers van de politie
blijkt dat Polen en andere Oost- Europeanen op de tweede plaats staan van overlastveroorzakers in Antwerpen.

Het Antwerpse winkelhart bloeit als nooit tevoren
De afgelopen maanden kwamen er op en rond de Meir heel wat flagshipstores van internationale
merken bij. De buurt is meer dan ooit het uithangbord om op korte termijn naambekendheid te
verwerven. Bovendien was er sprake van een sterke soldenperiode. Het Antwerpse winkelhart
bloeit dus als nooit tevoren.

ste

In ons district werd 2013 traditioneel afgesloten met de enige, echte
Geitencorrida. Dit jaar stond deze
stratenloop vooral in het teken van
de vorig jaar overleden bezieler Jean
Van Onselen. Deze werd in 2013 voor
de 50ste keer ingericht en kreeg deze
editie nog eens extra aandacht. Het
waren niet alleen geoefende sporters die aan de streep verschenen,
ook N-VA-voorzitter en Antwerps
burgemeester Bart DE WEVER was
present.

Burgemeester Bart De Wever: “A-Stad is uniek in Europa en zelfs ver daarbuiten. Dit is een echte
internationale primeur, en Antwerpen speelt hiermee een voortrekkersrol als het gaat over moderne
communicatie en dienstverlening.”

Winkelketens durven vaker na een periode van grote zichtbaarheid naar een andere locatie te
verhuizen. Dat zorgt voor een gezonde rotatie: er vertrekken partijen en er komen nieuwe merken
bij. Dergelijke vernieuwing van winkels trekt shoppers telkens opnieuw aan. De mogelijke komst van
een aantal nieuwe merken naar het Antwerpse winkelhart geeft weer nieuwe impulsen aan Antwerpen als winkelstad.
“Antwerpen is natuurlijk als populaire winkelstad méér dan enkel de Meir. Het is door de ‘kleine straatjes’ en de
verschillende buurten, dat er een grote diversiteit aan winkelmogelijkheden ontstaat. Zo willen we Antwerpen ook
bekendmaken in binnen- en buitenland,” aldus schepen Koen Kennis.

De provincie Antwerpen blijft investeren in fietsostrades
Recent werd een nieuw stukje fietsostrade geopend dat het station van Willebroek verbindt met
omliggende bedrijven en scholen in Puurs. Ook voor de stad Antwerpen zijn er grote plannen.

meer aandacht te hebben voor G-sport.
Hopelijk kan dit initiatief uitgroeien,
naast de loop voor onze jongeren en de
geoefende sporters, tot een volwaardig
onderdeel van onze Geitencorrida.”
de jeugdbewegingen o.m. op het Valaar
en Neerland.

Gedeputeerde Luk Lemmens: “We willen dit jaar beginnen aan de bouw van een fietsbrug ter
hoogte van Berchem Station. Met de nieuwe brug kunnen fietsers het kruispunt op veilige wijze
letterlijk overbruggen. De nieuwe brug wordt bovendien geïntegreerd in de nieuwe fietsenparking
die momenteel in aanleg is. Zo rijd je met de fiets bij wijze van spreken tot aan je trein.”

Groenplaats wordt groener
Schepen Ludo Van Campenhout maakt deze legislatuur werk van een nieuwe Groenplaats, een
van dé ontmoetingsplaatsen voor Antwerpenaren. Het is de bedoeling om de Groenplaats weer
groen te maken en om het standbeeld van Rubens beter tot zijn recht te laten komen.
In opdracht van de stad heeft de Vlaamse Bouwmeester in januari een open oproep gelanceerd naar
geïnteresseerde ontwerpteams. Samen met alle gebruikers van het plein gaan we op zoek naar een
nieuw ontwerp. In de lente start een participatietraject, waarbij alle Antwerpenaren de kans krijgen
om mee na te denken over de nieuwe Groenplaats.

www.n-va.be/antwerpen
www.n-va.be/wilrijk

