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WILRIJK
UITKIJKEN NAAR FEESTJAAR “1250 JAAR WILRIJK”
feestprogramma, in aanwezigheid van
de gouverneur, worden bekendgemaakt.”

KRISTOF BOSSUYT
Districtsvoorzitter

In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar.
Reden genoeg voor het District Wilrijk
om er een feestjaar vol activiteiten van
te maken. Districtsvoorzitter Kristof
BOSSUYT belooft ons in elk geval een
zeer druk feestjaar.

V.U.: Jef Eggermont - Doornstraat 227 - 2610 Wilrijk - wilrijk@n-va.be

Kan u al een tipje van de sluier
lichten?
K. BOSSUYT: “Het grote startschot
wordt een groots volksfeest op vrijdag
27 maart 2015. Daar zal het volledige

Zal iedereen kunnen meevieren?
K. BOSSUYT: “Dat is zeker de bedoeling: ons logo is trouwens “Samen Wilrijk… Al 1250 jaar”. Het districtsbestuur
roept dan ook alle Wilrijkse sportclubs,
buurtgroepen, jeugdbewegingen én de
Wilrijkenaars op om zich te engageren
om van 2015 een echt volksfeest te
maken. Wie volgend jaar iets in dit
kader organiseert, kan wellicht rekenen
op enige financiële ondersteuning.”
U spreekt over een logo …
K. BOSSUYT: “Samen Wilrijk... al 1250
jaar” is de slogan van de officiële communicatie die het District Wilrijk zal
voeren rond alle activiteiten van het
feestjaar. Het logo, uiteraard in het Wilrijkse geel-blauw, toont een feestelijke
versie van de geit, één van onze Wil-

rijkse iconen bij uitstek. Rondom de geit
staan zeven sterren die symbool staan
voor de zeven wijken die Wilrijk rijk is,
namelijk Centrum, Elsdonk, Oosterveld, Hoogte, Koornbloem, Neerland,
en Valaar.”
2015 wordt dus een jaar vol feestelijkheden?
K. BOSSUYT: “Dit feestjaar zal voor elk
wat wils bieden. Tentoonstellingen,
wijkfeesten, een bijzondere theatervoorstelling door drie lokale Wilrijkse theatergezelschappen en een spetterend
eindejaarsfestival. Eén van de topmomenten is natuurlijk de vijfjaarlijkse
Geitestoet op zondag 20 september
2015. Daarnaast zijn er tal van kleinere
feestmomenten zoals de bebloemingswedstrijd, of de wedstrijd voor een Wilrijks streekproduct. Er wordt zelfs een
treintje ingezet met heuse ‘treinhaltes’
in alle wijken van Wilrijk.”

WILRIJK KENT MANTELZORGPREMIE TOE AAN 55+'ERS
Mantelzorg is de verzamelnaam voor
alle extra zorg die mensen geven aan
iemand uit de directe omgeving die
hulpbehoevend is. Een mantelzorger
verleent op regelmatige basis en vanuit een familiale of sociale relatie, zorg
aan een hulpbehoevende.
“De waardering van de mantelzorgers ligt
mij al geruime tijd nauw aan het hart”,
aldus schepen Linda VERLINDEN,
die zelf jaren voor haar mama zorgde.
“De stijgende zorgvraag omwille van
de vergrijzing en het gebrek aan voldoende plaatsen in het woonzorgcen-

www.n-va.be/wilrijk

trum maakt de taak van een mantelzorger erg belangrijk. Deze taak op zich
nemen is dikwijls geen keuze. Ze zorgt
soms voor verdriet, praktische en voor
organisatorische problemen en soms
ook voor heel wat machteloosheid en
frustratie. De Wilrijkse mantelzorgpremie is een ‘bescheiden’ blijk van onze
waardering voor die mensen die deze
taak vervullen. Ik ben dan ook echt blij
dit te hebben kunnen verwezenlijken”,
vervolgt schepen Linda VERLINDEN.
Hoe kan u een mantelzorgpremie aanvragen? Elke 55-plusser kan een aan-

vraagformulier
invullen met
toevoeging van
de nodige verantwoordingsstukken. U kan
dit formulier
LINDA VERLINDEN
eenvoudig
Districtsschepen
verkrijgen via
www.wilrijk.be of in
het districtshuis van Wilrijk, Bist 1.
Het bedrag van de premie bedraagt
175 euro per jaar. Het reglement en
de formulieren zijn beschikbaar
vanaf 1 januari 2015.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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INFOBORDEN AAN DE BRIALMONTFORTEN
Aan Fort VII in Wilrijk stelde gedeputeerde Luk LEMMENS
de nieuwe infoborden voor de Antwerpse Brialmontforten
voor. Samen met districtsburgemeester Kristof BOSSUYT en
districtsschepenen Robert MOENS en Linda VERLINDEN
onthulde de gedeputeerde het spiksplinternieuwe bord.
Voor de gelegenheid openden de leden van Natuurpunt
Zuidrand de deuren van Fort VII - een beschermd natuurgebied.
De informatieborden sieren de negen forten van de oudste,
bakstenen Brialmontgordel, die loopt van Merksem tot Hoboken. Op de borden vind je niet alleen het historische verhaal van het fort, maar ook de huidige invulling en
eigenaar. Bovendien toont een duidelijke overzichtskaart
de meer dan vijftig forten en schansen die onze provincie
Antwerpen rijk is.
“Met de borden willen we iedereen die een fort bezoekt of het nu om studenten, wandelaars of sporters gaat - op
een ongedwongen manier in contact brengen met het rijke

KRISTOF BOSSUYT,
ROBERT MOENS,
LUK LEMMENS

GEDEPUTEERDE
LUK LEMMENS

verleden van onze Antwerpse forten. In het jaar dat we
honderd jaar Eerste Wereldoorlog ontdekken is het belangrijker dan ooit dat we beseffen welke rol onze forten in
dit conflict hebben gespeeld.”, aldus gedeputeerde Luk
LEMMENS. “De provincie zal zich daarom blijven inzetten
voor de herwaardering van dit unieke erfgoed.”

WIELERCENTRUM VS ‘DE ONTSNAPPING’
Wilrijk is al jaar en dag het grootste wielerdistrict van Antwerpen. Niet alleen de vier wielerwedstrijden die in Wilrijk georganiseerd worden, verdienen de nodige aandacht, maar ook de Wilrijkse BMX- en wielerpiste.
Daarom investeerde zowel het district als de provincie en het wielercentrum in een kunstwerk om de site nog beter zichtbaar en kenbaar maken.
“Dit kunstwerk van wielerliefhebber Erik NAGELS zal veel Wilrijkenaars
doen terugdenken aan vroeger. In de jaren 70 was het speelgoed van heel
wat jonge kinderen en wielerliefhebbers. Het blijft de bedoeling van de
N-VA om de komende jaren het wielercentrum nog meer te betrekken in
de Wilrijkse activiteitenkalender, bv. bij de organisatie van de fortengordel,
zo vertelt sportschepen Robert MOENS.

De piste als trainingscentrum voor topatleten, recreanten en nieuwelingen
zal blijvend ondersteund worden. Op deze piste bracht trouwens onze Wilrijkse wereldkampioene Kelly DRUYTS heel
wat trainingsuren door om haar titel te behalen.

SOCIALE WONINGEN:
MENSEN BEGRIJPEN EN HELPEN
Wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén
ervan is dat hij of zij bereid moet zijn om Nederlands te leren.
“De ervaring leert ons dat de bereidheid alleen geen garantie is dat iedereen op termijn een praktisch mondje Nederlands spreekt. Vandaar dat we
bewoners ertoe willen aanzetten om te blijven oefenen zodat iedere bewoner
met zijn buren kan praten, gemakkelijker werk vindt, de schoolresultaten van
de kinderen beter kan opvolgen, …”. Dat zegt viceminister-president van de
Vlaamse Regering Liesbeth HOMANS.
De minister ontkent dat het de bedoeling is om mensen uit een sociale woning
te zetten of om de toegang tot een sociale woning te weigeren.
“Dat kan wettelijk gezien niet en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Door te
vragen naar resultaten willen we mensen juist meer kansen geven en uit hun
isolement halen. En als we mekaar begrijpen kunnen kleine problemen snel de
wereld uitgeholpen worden. Maar inderdaad, voor wat hoort wat en wie er zijn
spreekwoordelijke voeten aan veegt, zal hiervoor gesanctioneerd kunnen worden”, aldus nog de viceminister-president.

wilrijk@n-va.be
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Bart De Wever kijkt terug op vruchtbaar 2014
Het Antwerpse stadsbestuur heeft dit jaar hard gewerkt om de kracht van verandering voelbaar te
maken in onze stad. De criminaliteit daalt nu al twee jaar op rij, en we investeren in een leefbare
stad die zichzelf volop vernieuwt. En dat zonder de factuur door te schuiven naar de
Antwerpenaar.
Burgemeester Bart De Wever: “Ook in Brussel heb ik dit jaar hard gewerkt voor Antwerpen. Een
rechtvaardig migratiebeleid, nultolerantie voor drugs, een hoger leefloon, meer middelen tegen
radicalisering: allemaal dringend nodig voor Antwerpen, en allemaal opgenomen in het nieuwe
regeerakkoord.”

Antwerpen sport meer
Steeds meer Antwerpenaars zetten zich aan het sporten en zo maakt de stad haar reputatie als
voormalige Europese Sporthoofdstad en één van de 21 Olympische steden waar. Uit de nieuwste
gegevens van de Antwerpse Monitor blijkt dat 57,5 procent van de ondervraagde Sinjoren zegt de
laatste week te hebben gesport. In 2010 was dat nog maar 49.5 procent: een stijging van 8 procent.
Het aantal mensen dat zegt nooit te sporten is gedaald van 24,9 tot 20,7 procent. “Sport heeft in
onze stad dan ook een sterke gemeenschapsvormende rol. Het brengt mensen dichter bij elkaar”,
reageert schepen voor Sport Ludo Van Campenhout.

Overlast in sociale woningen aanpakken
Schepen voor Wonen Fons Duchateau heeft een actieplan klaar om de overlast voor huurders in
sociale woonblokken aan te pakken. “Iedereen heeft recht op veilige, aangename woonomgeving.
We moeten minder begrip opbrengen voor mensen die voor overlast zorgen en meer voor de
mensen wiens leven door overlast wordt vergald. De kleine minderheid die zich ondanks
duidelijke regels en sensibiliseringscampagnes niet aan de regels houdt, gaat het voortaan voelen.
Wie sluikstort, zal beboet worden. Wie vandalisme pleegt, zal vervolgd worden. De tijd van
vriendelijk vragen en eindeloos geduld, is nu echt voorbij”, aldus Fons Duchateau.

Vernieuwde Scheldekaaien brengen stad dichter bij de stroom
De heraanleg van de Scheldekaaien moet onze stad dichter bij de stroom brengen. In de eerste plaats
moet de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden om de stad Antwerpen te
beveiligen tegen mogelijke overstromingen. Dat geeft ons de mogelijkheid om van de kaaien een
kwalitatieve publieke open ruimte te maken aan het water. “We bekijken zone per zone naar
mogelijke invullingen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. “Een combinatie
sport, spel, vrije tijd en terras zoals in Park Spoor Noord, het moet allemaal kunnen.
Deze legislatuur zouden de Droogdokken bijna afgewerkt moeten zijn. En Sint-Andries
en Zuid en Mexiconatie kunnen we af hebben.”

Nieuwe kansen voor jonge, creatieve ondernemers
Koen Kennis, schepen van Middenstand: “In oktober ging het pop-upproject De Nieuwe Natie
van start in de Wilde Zee. Hiermee geven we beginnende, creatieve ondernemers in het hart van
ons winkelcentrum een plek om hun producten en concepten te testen of te promoten in een
realistische marktomgeving. Zes ondernemers richtten inmiddels een originele zaak op en kunnen
terugkijken op een succesvolle start. Met begeleiding op maat rekenen we op een geslaagd
experiment en een aantal permanente vestigingen als eindresultaat. Het komende halfjaar wisselen
verschillende deelnemers elkaar af, zodat de shoppers steeds nieuwe concepten en producten
kunnen ontdekken.”

www.n-va.be/antwerpen
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Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffen
e sie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijd
j ing van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke toe
o op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.



Hoeveel en
en w
elke
k vverbintenissen
erbintenissen he
teindelliijk
j he
ebben ge
haaald, een
n in w
elke cconcrete
oncrete maatregelen
maaatregeelen w
ij ze
ze precies
precies hebben
heebben
Hoeveel
welke
hett ui
uiteindelijk
hebben
gehaald,
welke
wij
gegoten,
ge
go
oten
n, kan
kan je zelf
zelf nakijken
nakijjken op
op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
www..n-va.be/verbintenissen
n-regeerakk
koord.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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