U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
1.

2.

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be
met de melding van de volgende gegevens:
Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen:
Ladies Run -short Run - 10 Miles - Marathon Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat en de
melding M/V
U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen
met vermelding van:
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u
deelneemt. Geen betaling = geen deelname
INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor
u
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door
gekozen bedrag op onze rekening.
op
Sponsorgeld kan nog tot 17 april gestort worden
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van:
“Ik steun de Fondatie Terninck”

LOOP SAMEN MET N-VA STAD
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN
TOON UW HART VOOR STICHTING
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles
zijn een echte klassieker
voor
ieder
zichzelf
respecterend loper. Elk
jaar vinden tienduizenden
Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om
deel te nemen aan hét
loopevent van het jaar.
Op 17 april 2016 vindt
de 31ste editie plaats.
N-VA stad Antwerpen
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.
Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697
creëert in de Antwerpse binnenstad een flexibel aanbod van woonen dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een
bestaand zorgnetwerk.
Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen
installeren, maar daarvoor schieten hun financiële middelen tekort.
Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen
u per gelopen kilometer te sponsoren.

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:
• DVV Antwerp 10 Miles
• DVV Antwerp Marathon
• DVV Antwerp Short Run 5km
• New Balance Ladies Run 5 km
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar)

€ 25
€ 55
€ 12
€ 12
€5

Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de
dag zelf en als aandenken uiteraard!

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente

NU

72

-46%

provincieraadsleden
in Antwerpen

ov
nog 3 9 pr

incieraad

sleden

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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KAAS- EN WIJNAVOND
N-VA WILRIJK
KAAS- &
WIJNAVOND

WAAR

Zaal ARS
Boomsesteenweg
333, 2610 Wilrijk

GASTSPREKER

WANNEER

Zaterdag 19 maart
Vanaf 19u.
HOEVEEL

€18 per persoon
(€15 voor leden N-VA Wilrijk)

Koen
Metsu

Inschrijven of meer info?
Mail naar wilrijk@n-va.be

Prijs bedraagt € 18
(€ 15 voor leden van
N-VA Wilrijk)
Aperitief inbegrepen!

V.U. Tamara Coomans, Groenenborgerlaan 210/2, 2610 Wilrijk

Op zaterdag 19 maart organiseert N-VA Wilrijk haar tweede
kaas- en wijnavond. Gastspreker van dienst is Koen METSU,
kamerlid en voorzitter van de
commissie terreurbestrijding
alsook burgemeester van onze
buurgemeente Edegem.

Iedereen welkom!
Inschrijven en meer info
via wilrijk@n-va.be

N-VA Wilrijk blijft investeren in sport
Hoe kijkt districtsschepen van Sport Robert
Moens terug op de voorbije drie jaar aan
het roer van het sportbeleid in Wilrijk.
Robert MOENS: “Ik heb er een goed gevoel
bij. Uiteraard had ik graag over nog hogere
budgetten beschikt. Maar wij hebben steeds
naar eer en geweten keuzes gemaakt, of deze
de juiste waren daar zullen de Wilrijkenaars
zich maar over moeten uitspreken. Ik heb er
wel vertrouwen in.”
Welk waren dan die realisaties?
Robert MOENS: “De grootste investering was
het kunstgrasveld van VK Valaarhof, maar
ook de vernieuwde sportvloer en tribune in
de sporthal de Bist waren zeer geslaagd.
In beide dossiers was er sprake van een
ideale samenwerking tussen het District en
de Stad. Ook met de Provincie was er een
mooi dossier, namelijk de plaatsing van de
beeldencompositie “De Ontsnapping” op
het dak van het Wielercentrum.

voorzitter
commissie
terreurbestrijding
en burgemeester
Edegem

Kom dus samen met ons het
glas heffen en genieten van
een heerlijk kaasbuffet.

WILRIJK

www.n-va.be/wilrijk

De verplaatsing van de dernykoers van
maandag naar vrijdag maar vooral de organisatie van de dameswedstrijd op maandag
is er onder meer gekomen op mijn initiatief.
Wilrijk is een wielerdistrict en het blijft dan
ook de ambitie van het districtsbestuur om
het wielergebeuren te blijven ondersteunen
en om te blijven zoeken naar nieuwe initiatieven hieromtrent. WILRIO (het WK voetbal
op groot scherm) heeft duizenden mensen
naar het centrum van ons District gebracht.
Maar het waren niet alleen grote evenementen en investeringen ook tal van kleinere organisaties zoals de Start to Run, zijn kunnen
blijven doorgaan met ondersteuning van het
District Wilrijk.”
Zijn er ook zaken waarvan je echt spijt hebt?
Robert MOENS: “Ja, helemaal in het begin van

deze legislatuur is er lang gewerkt aan een
dossier atletiek Zuidrand. Een fantastisch
dossier maar door omstandigheden is dit
echter niet kunnen doorgaan.”
Er komen nog enkele jaren aan. Heb je ook hier
ambities?
Robert MOENS: “Ambitie heeft dit districtsbestuur genoeg, maar de vraag zal wederom
zijn wat kan binnen de budgetten. Wat goed
was, zal worden verdergezet. Deze zomer
zal er weer voetbal te zien zijn op een nog
groter scherm op de Bist. Verdere info volgt
later.
De plaatsing van een tillift voor andersvaliden in het zwembad Ieperman is ook
nog voor dit jaar gepland. De heraanleg van
het sportveld op het Berkenveldplein is ook
één van de verdere grote projecten van dit
najaar. Maar ook enkele kleinere speel- en
sportpleintjes worden grondig aangepakt.”
Is er nog iets waar je speciaal naar uitkijkt dit
jaar?
Robert MOENS: “Eigenlijk wel ja, de
Olympische Zomerspelen, laat ons hopen dat
bijvoorbeeld Jaouad Achab met een
Olympische medaille terug komt
naar ons district. Verder een volgende kampioenstitel voor KFCO Wilrijk Beerschot, de
andere Wilrijkse ploegen en sporters.
Hoe
meer
kampioenen hoe
liever
natuurlijk.”
Robert Moens
Districtsschepen

Heraanleg Kleine Steenweg eindelijk in het vooruitzicht!
“Al decennia lang is de Kleine Steenweg een echte ‘heirbaan’, terwijl dit één
van de belangrijkste toegangswegen van ons mooie Winkelcentrum is”, dixit
districtsburgemeester Kristof BOSSUYT.
Na jarenlang gepalaver vindt het
huidig districtsbestuur dat de tijd
van wachten erop zit. Wat al kan
heraangelegd worden, dient dan ook
nog deze legislatuur te gebeuren.

Het huidige districtsbestuur heeft
ook steeds duidelijk gemaakt dat
een tram voor haar via bijvoorbeeld
de Kleine Steenweg naar de Bist
GEEN OPTIE is!

“We kiezen voor maximaal behoud van
de huidige parkeerplaatsen en op termijn
wordt zelfs een toename van de huidige
parkeerbalans beoogd,” aldus Kristof
BOSSUYT.

”Geen woorden, maar daden: dat
verwachten de Wilrijkenaars van ons,
wij blijven dus mikken op een start van
de werken bij voorkeur in het voorjaar
van 2017.”

Het moet wel een echte toegangspoort
worden met oog voor groen, brede
voetpaden en een heraanleg die de
snelheid eruit haalt.

Kristof BOSSUYT kijkt met
optimisme naar de toekomst én
schrikt er dan ook niet voor terug om
duidelijke keuzes te maken én uit te
voeren.

“Geen woorden, maar
daden. Dat verwacht u
van ons.”
Districtsburgemeester Kristof Bossuyt

Kasteel Hof ter Beke in ere hersteld
Districtsschepen van Erfgoed Linda VERLINDEN en
districtsburgemeester Kristof BOSSUYT zijn opgetogen
dat na een periode van meer dan 30 jaar verval en
leegstand Hof Ter Beke eindelijk in de steigers staat.
De Wilrijkenaars zullen tegen het jaareinde eindelijk
genieten van wat ooit een van onze 14 hoven van
plaisantie was. De restauratie stond met stip opgenomen
in het huidige bestuursakkoord.

Zo zal het kasteel tegen eind 2016 terug in al zijn glorie te
bewonderen zijn.
“Samen met mijn collega districtsburgemeester Kristof
BOSSUYT, die het project ook een warm hart toedraagt,
zullen wij er mee trachten over te waken dat er mettertijd meer
parkeercapaciteit wordt voorzien”, besluit schepen Linda
VERLINDEN.

Schepen VERLINDEN heeft dan ook het grootste respect
voor de volharding en doorzettingsvermogen van de
huidige concessionarissen. Zij zagen het potentieel van
het kasteel en hebben de voorbije 12 jaar dit project niet
losgelaten. Dit resulteerde in een uitgebreide historische
studie van het domein en tot een doordacht en historisch
correct renovatieproject. Dit alles gebeurde in nauw
overleg met Erfgoed Vlaanderen, de Stad Antwerpen en
het District Wilrijk.
“Ook de toekomstige invulling met brasserie, feestzalen,
congresruimtes en salons is een absolute meerwaarde voor
Wilrijk” aldus schepen VERLINDEN. In het verleden
redde de Kring voor Heemkunde Wilrica het smeedwerk
van de toren en een arduinen pomp letterlijk uit de
handen van plunderaars.
Deze zullen dan ook eerstdaags overgemaakt worden aan
de uitbaters ter restauratie en tijdens een plechtig moment
worden teruggeplaatst.

wilrijk@n-va.be

Linda VERLINDEN
Districtsschepen senioren/sociale zaken/erfgoed/ dierenwelzijn
Provincieraadslid

Kathedraal kosteloos voor Antwerpenaren

Sinds 1 januari 2016 kunnen inwoners
van de provincie Antwerpen de
Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal
gratis bezoeken. “Op die manier wil het
kerkbestuur de provincie bedanken voor
de volledige restauratie van de Kathedraal
die in 2015 na 50 jaar werd afgerond”,
legt Gedeputeerde voor Erfgoed Luk
LEMMENS uit.

“Gedurende een halve eeuw heeft
de provincie de Kathedraal tot in de
puntjes gerestaureerd en voorbereid op
de komende eeuwen. De Kathedraal
schittert als nooit tevoren en nu kunnen
alle Antwerpenaren deze gratis komen
bewonderen. We hopen dan ook dat de
Kathedraal heel wat nieuwe bezoekers
zal mogen ontvangen, want voorlopig
trekt de Kathedraal vooral internationale
toeristen.

“Jong en oud kan de
Kathedraal komen
(her)ontdekken.”
Gedeputeerde van Erfgoed Luk Lemmens
Dankzij dit prachtige gebaar van de
Kerkfabriek kunnen jong en oud in
Antwerpen de Kathedraal nu komen (her)
ontdekken. Wees gerust dat het na 50 jaar
restauraties fameus de moeite is!”, aldus
1ste gedeputeerde Luk LEMMENS.

Nieuwkomers voortaan verplicht resultaten te boeken
Waar we enkele maanden geleden
nog te horen kregen dat het gros
van de kandidaat-vluchtelingen
hooggeschoold zou zijn, blijkt uit de
eerste cijfers een ander beeld. Het
profiel van de huidige vluchteling is
ook helemaal niet te vergelijken met
de gemiddelde inburgeraar.
Zo zijn zeven op de tien vluchtelingen
mannen. Bij de gemiddelde
inburgeraar is dat net niet de helft. De
vluchtelingen zijn ook jonger. Bij de
gemiddelde inburgeraar is 18 procent
tussen 18 en 24 jaar.
Bovendien is er een groot verschil
naar opleidingsniveau. Het aantal
niet-gealfabetiseerden en zwak
gealfabetiseerden ligt op 17 procent.
“We stellen vast dat 47 % van de
kandidaat-vluchtelingen geen enkel

diploma heeft of niet langer dan de leeftijd
van 12 jaar naar school is geweest. Dat
maakt het inburgeren niet eenvoudiger en
vergt uiteraard meer inspanningen, aldus
Vlaams minister van Inburgering
Liesbeth HOMANS.
“Inspanningen die we echter beloond
willen zien door de nieuwkomers
te verplichten resultaten te boeken.
Vandaar dat we vanaf februari de
resultaatsverbintenis invoerden en
bovendien nog meer zullen inzetten op
het bekendmaken van onze normen en
waarden. Belangrijk voor onder meer
een snelle integratie en het vinden van
een job”, deelt minister Liesbeth
HOMANS ons nog mee.

“47 % van vluchtelingen
heeft geen enkel
diploma.”
Liesbeth Homans

Valentijnsactie 2016
Ook dit jaar trotseerden onze vrijwilligers het
gure weer om via een klein gebaar te tonen dat
N-VA Wilrijk iedereen een warm hart toedraagt.
Dit initiatief werd door het publiek meer dan
gesmaakt. Ook werden onze handelaars niet
vergeten want zij houden Wilrijk levend en
bruisend!
Dank ook aan de aanwezige mandatarissen:


districtsburgemeester Kristof BOSSUYT



 e districtsschepenen Linda VERLINDEN
d
en Robert MOENS



1 ste Gedeputeerde Luk LEMMENS en
stadsschepen Fons DUCHATEAU

NIEUW BESTUUR N-VA WILRIJK
Op 25 februari kozen de leden van N-VA Wilrijk een
nieuw bestuur. Men heeft duidelijk gekozen voor een mix
van bekende gezichten en nieuw talent.
De ervaring en expertise van onze mandatarissen
en het enthousiasme en de gedrevenheid van onze
nieuw verkozen bestuursleden staan er garant voor
dat de Verandering in Wilrijk verder zichtbaar wordt!
Het nieuwe bestuur wacht immers een aantal grote
uitdagingen, zoals de voorbereiding van de lokale
verkiezingen van 2018.
Met dit doel voor ogen wil N-VA Wilrijk mee de
motor zijn voor een wervend Wilrijk in een innovatief,
ondernemend en warm Vlaanderen. Sanne DESCAMPS
werd bevestigd als voorzitter. Met haar inzet en
enthousiasme zal ze samen met de nieuwe ploeg werken aan een verdere uitbouw van de partij in ons ‘Dorp’.
Het bestuur neemt jammer genoeg wel afscheid van haar secretaris Jef EGGERMONT. Wij danken hem voor
zijn inzet van de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in onze N-VA-buurgemeente Edegem.

www.n-va.be/wilrijk

