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WILRIJK

Een modern lokaal bestuur 
moet toegankelijk zijn voor élke 
inwoner. Een luisterend oor in 
uw wijk, bij jong en oud, indivi-
dueel of voor de vereniging.

Daarom zetten onze raadsleden, 
onder leiding van districtsburge-
meester Kristof BOSSUYT en zijn 
schepenen Linda VERLINDEN 
en Robert MOENS, zich dagelijks 
voor U in. Onze fractie wordt geleid 
door Tom VERSTRAELEN, de 
maandelijkse raadscommissie wordt 
kordaat voorgezeten door Tamara 
COOMANS. Maar daar stopt het 
niet.  Wij mogen, dank zij uw steun 
in 2012, tien zetels bemannen in de 
districtsraad. Hierdoor is elke wijk 
van Wilrijk verzekerd van vertegen-
woordiging.  U vindt verderop nog 
eens de namen van elk van onze 

fractieleden, de wijk waar zij U ver-
tegenwoordigen én hun contactgege-
vens. Aarzel niet hen te contacteren, 
U gaf hen uw stem, zij zijn er voor U. 
Verwezenlijkingen en veranderin-
gen vragen soms tijd en zijn daarom 
niet altijd onmiddellijk zichtbaar. 
Aankondigingspolitiek is echter 
niet onze stijl, wij komen liever met 
resultaten dan met beloften!

U bent elke maand welkom om de 
verenigde raadscommissie en/of 
de districtsraad te komen volgen. 
Afspraak elke eerste donderdag van 
de maand voor de raad, de maandag 
vooraf voor de commissie.  

www.n-va.be/wilrijk

N-VA is ook be-
langrijk in en voor 
de lokale politiek

Uw vertegenwoordigers op ’t Schoon Verdiep

Jean Goedtkindt
gemeenteraadslid

Dirk Rochtus
gemeenteraadslid

Nabilla AIT DAOUD
schepen stad AntwerpenV.
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Beste Wilrijkenaar, 
Binnenkort komt het nieuwe jaar 
er aan. Dat betekent dat in januari 
onze beleidsploeg drie jaar aan het 
werk is. De bestuursperiode is dus 
halfweg en daarom stellen onze 
raadsleden zich graag nog eens aan 
u voor. Wie zijn ze? Welke dossiers 
volgen ze voor u op? Dat kan u in dit 
blaadje lezen. 

Onze ploeg staat namelijk niet stil. 
Dag in dag uit doen we ons best 
om Wilrijk nog mooier en beter te 
maken. Wij zijn namelijk allemaal 
trots om Wilrijkenaar te zijn!

In het voorjaar 
organiseren we 
bestuursverkie-
zingen. Indien u 
geïnteresseerd 
bent om onze 
groep te verster-
ken en mee te 
werken aan het 
beleid in Wilrijk, 
contacteer 
ons dan via 
wilrijk@n-va.be!  

Kristof BOSSUYT, 
districts-
burgemeester 
en Sanne 
DESCAMPS, 
afdelingsvoorzitter, 
wensen u en uw 
familie in naam 
van N-VA Wilrijk 

een heel prettig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar toe. Dat 2016 voor 
u een schitterend jaar mag worden.

Sanne DESCAMPS
Voorzitter



www.n-va.be/antwerpenwilrijk@n-va.be

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. Onder 
impuls van de N-VA werd op drie jaar tijd een besparing van 25 miljoen gerealiseerd, 
zonder belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie Ant-
werpen ook heel wat investeren. 

Gedeputeerde voor mobiliteit Luk Lemmens:”Het paradepaardje van dit provinciebe-
stuur zijn de fietsostrades. Wat cultuur betreft denk ik dan weer aan het Mode- en het 
FotoMuseum, die als gespecialiseerde musea meedraaien aan de internationale top. 
Ook voor 2016 realiseerde het provinciebestuur een begroting in evenwicht, die ruimte 
laat voor investeringen. Op 1 januari 2017 worden de provinciale persoonsgebonden 
bevoegdheden zoals welzijn, cultuur en sport overgedragen aan de Vlaamse regering. 
Het is een belangrijke stap in de provinciale hervormingen die zijn uitgetekend door 
Vlaams minister Liesbeth Homans. Dankzij de N-VA is de provincie Antwerpen hier 
alvast helemaal klaar voor.

Provincie Antwerpen klaar voor grootschalige hervorming

“De Retrofuif van de Wilrijkse jeugdhuizen kende een groot succes! Schepen Linda VERLINDEN was meer dan 
tevreden dat  vrienden van toen elkaar nog eens konden ontmoeten.”

Luk LEMMENS

TOM VERSTRAELEN

Fractieleider

Wijk Neerland

tom.verstraelen@stad.antwerpen.be

“Duurzaam, efficiënt en degelijk 

gezond Vlaams beleid voor u.”

TAMARA COOMANS
Voorzitter verenigde raadscom-missieWijk Oosterveldtamara.coomans@stad.antwerpen.be

“Voor een ‘inclusief’ Wilrijk, samen 
met u een leefbaar dorp creëren waar 

iedereen zich welkom voelt!”

MAGDA BIESEMANS

RvB lokaal cultuubeleid

Wijk Koornbloem

magda.biesemans@stad.antwerpen.be

“De dagelijkse bezorgdheid voor onze 

kinderen, van en naar de school!”

JAN CEULEMANS
Wijk Centrumjan.ceulemans@stad.antwerpen.be“Militant van het eerste uur. Ik onder-steun een partij die gaat voor ernst, inhoud en daadkracht.”

MOUCHI MHAOUCHI

Wijk Hoogte

mouchi.mhaouchi@stad.antwerpen.be

“Een goed politicus denkt niet aan de 

volgende verkiezingen maar aan de 

volgende generaties.”

SOPHIE STUKKEN
Wijk Valaarsophie.stukken@stad.antwerpen.be“Ik neem initiatieven rond ’t Valaar, voor het Park Van Mols, de eendjes op de plas en goede straten.” 

FRIEDA DE WEVER
RvB lokaal cultuurbeleid

Wijk Hoogte
frieda.dewever@stad.antwerpen.be
“Samenwerking met mijn partijge-

noten leidt tot tal van gunstige zaken 
voor elke Wilrijkenaar!”

Uw raadsleden 
voor de N-VA in 
Wilrijk

De kracht van verandering in de praktijk

Met deze jaarwisseling is de N-VA halfweg in de bestuursperiode 2013-2018 van 
Antwerpen. Een goed moment om even stil te staan bij onze verwezenlijkingen. 

De Antwerpenaar koos bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012
duidelijk voor verandering. De 
koerswijziging die nodig was 
om van Antwerpen opnieuw een 
bruisende stad te maken, werpt nu 
haar vruchten af. En de droom van 
een stadsgemeenschap waarin de 
fi erheid op Antwerpen culturele, 
religieuze en andere verschillen 
overstijgt, krijgt vorm.

Veiligheid en properheid zijn twee 
eisen van de Antwerpenaar die te 
lang genegeerd werden. Tachtig 
jaar socialistisch bestuur verlamde 
de stad. De steeds luider klinkende 
stem voor verandering was niet te 
stuiten. Het huidige stadsbestuur 
pakt problemen aan die onbe-
spreekbaar waren geworden in 
de loop der tijd. De gevolgen 
zijn er en ze zijn positief voor
de Antwerpenaar. We maken Ant-
werpen veiliger, netter en sterker.
In 2013 daalde de criminaliteit met 
3 %. In 2014 daalde ze al met 9 %. 
En ook de voorlopige resultaten voor 
2015 tonen dat de criminaliteit verder
daalt. Die trend willen we structu-
reel verzilveren. Daarvoor blijven 
we de drugscriminaliteit en -overlast 
aanpakken, hebben we de politie-in-
zet op straat gevoelig verhoogd en 
gaan we de strijd aan met criminele 
netwerken en de onvermijdelijke
verloedering die ze met zich mee
brengen. Antwerpen was ook de 
eerste stad om vanaf 2013 professio-
nele preventie van radicalisering te 
combineren met een harde aanpak 
van fanatiekelingen.

De inzet op veiligheid gaat gepaard 
met de keuze om het sociale weefsel 
van Antwerpen te versterken. De 

N-VA trok duidelijk de kaart van 
de warme samenleving. Maar die 
kan slechts duurzaam zijn als we 
in mensen blijven geloven. Het 
sociale beleid van een stad kan niet 
duurzaam functioneren als het enkel 
een doorgeefl uik van steunmiddelen 
blijft. Door solidariteit te koppelen 
aan verantwoordelijkheid kunnen 
we mensen de kansen geven hun 
plaats in de maatschappij terug 
te vinden. Investeren in kansen 
betekent mensen toeleiden naar 
werk en inzetten op de kennis van 
het Nederlands. Het betekent ook: 
armoede bij de wortel aanpakken, 
en inzetten op armoedepreventie. 
Met bijzondere aandacht voor 
kinderarmoede. Eén op vier kinderen
 in onze stad wordt in kansarmoede 
geboren. Zij hebben recht op een 
jeugd en begeleiding die hen alle
mogelijkheden biedt om die spiraal
om te keren. Soms met wat zachte 
dwang moeten we jongeren moti-
veren om hun schoolcarrière af te 
werken. Wie het geloof in zichzelf 
verloren is, helpen we overeind. 
Investeren in de kinderen van deze 
stad, is investeren in de toekomst. 

Ook op vlak van onderwijs en 
kinderopvang stak het stadsbestuur 
een tandje bij. Dankzij bijkomende 
investeringen in onderwijs 
heeft elk Antwerps kind een 
plaats in de schoolbanken op
1 september. De Barcelonanorm voor
het aantal plaatsen in de kinder-
opvang halen we tegen 2018. We zijn 
goed op weg.

We mogen er geen doekjes om 
winden. De nieuwe ploeg die in 2013 
de toekomst van onze stad moest 
verzekeren, kon niet rekenen op een 

rooskleurige fi nanciële situatie. De 
taak die we onszelf oplegden was 
niet de minste. Blijven investeren 
in de stad en tegelijk Antwerpen 
fi nancieel gezond maken. Zonder 
evenwel de factuur naar de burger 
door te schuiven. Halverwege deze 
legislatuur zitten we perfect op 
schema. Tegen 2019 besparen we 
zeven procent op het personeel en 
zijn de historische saneringsleningen 
afgelost. Tegelijk versterken we de 
dienstverlening. We creëren vandaag
nieuwe ademruimte om de generaties
na ons niet op te zadelen met een
schuldenberg. Ook dat is een 
duidelijke breuk met het verleden. 

We investeren maar liefst 1,6 miljard 
euro in de stad. En ook dat zal u snel 
merken als u door de straten wandelt. 
De Groenplaats zal eindelijk haar 
naam waarmaken met veel groen 
en een waterpartij. Eén van de vele 
pronkstukken waarmee we uw steun 
willen verdienen. En dan vernoemen 
we ook nog de Zuiderdokken, de 
nieuwe look van de Bredabaan, de 
vernieuwde Kaaien, het nieuwe 
sportcentrum aan de Wilrijkse 
pleinen, het Operaplein, … 

Kortom: 
de kracht van verandering 
blijft tot uw dienst staan.

Bart De Wever

Burgemeester 

stad Antwerpen 




