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WILRIJK
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.

V.U.: Tamara Coomans, Groenenborglaan 210/20, 2610 Wilrijk

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
bestuursverkiezingen. Indien u
geïnteresseerd
bent om onze
groep te versterken en mee te
werken aan het
beleid in Wilrijk,
contacteer
ons dan via
wilrijk@n-va.be!

Sanne DESCAMPS

Voorzitter

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.

www.n-va.be/wilrijk

N-VA is ook belangrijk in en voor
de lokale politiek
Een modern lokaal bestuur
moet toegankelijk zijn voor élke
inwoner. Een luisterend oor in
uw wijk, bij jong en oud, individueel of voor de vereniging.
Daarom zetten onze raadsleden,
onder leiding van districtsburgemeester 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 vertegenwoordiging. U vindt verderop nog
eens de namen van elk van onze

fractieleden, de wijk waar zij U vertegenwoordigen én hun contactgegevens. Aarzel niet hen te contacteren,
U gaf hen uw stem, zij zijn er voor U.
Verwezenlijkingen en veranderingen 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.

Uw vertegenwoordigers op ’t Schoon Verdiep

Nabilla AIT DAOUD
schepen stad Antwerpen

Jean Goedtkindt
gemeenteraadslid

Dirk Rochtus
gemeenteraadslid

Provincie Antwerpen klaar voor grootschalige hervorming
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 Antwerpen ook heel wat investeren.
Gedeputeerde voor mobiliteit Luk Lemmens:”Het paradepaardje van dit provinciebestuur 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.

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.
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Luk LEMMENS

haar vruchten af. En de droom van
een stadsgemeenschap waarin de
ﬁerheid op Antwerpen culturele,
religieuze en andere verschillen

“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.”

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 onbespreekbaar
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de loop der tijd. De gevolgen
zijn er en ze zijn positief voor
de Antwerpenaar. We maken Antwerpen veiliger, netter en sterker.
In 2013 daalde de criminaliteit met
3 %. In 2014 daalde ze al met 9 %.
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FRIEDA DE WEVER
RvB lokaal cultuurbeleid
Wijk Hoogte
frieda.dewever@stad.antwerpen.be
“Samenwerking met mijn partijgenoten leidt tot tal van gunstige zaken
voor elke Wilrijkenaar!”

www.n-va.be/antwerpen

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
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Wilrijkse

pleinen, het Operaplein, …

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

Bart De Wever
We mogen er geen doekjes om
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De Groenplaats zal eindelijk haar

Burgemeester
stad Antwerpen

