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We zaten niet stil!

Kristof BOSSUYT
nodigt u uit…
… op het 4de ‘t Bal van
BOSSUYT

Zaterdag
8 oktober
2016.

Alle Wilrijkenaren en
sympathisanten zijn welkom.
Dit is hét uitgelezen moment om
samen te genieten van een lekker diner
aan tafel met een glaasje bubbels,
en daarna samen een flink feestje te
bouwen.
Locatie: Garage Y & N Claessens,
Boomsesteenweg 67 te Wilrijk. Het
diner vangt aan om 19u.30, het bal
start om 22u.30.
Voor het diner (aperitief , drie gangen,
en koffie) reserveer je op voorhand.
De prijs is 60 euro (toegang tot bal
inbegrepen). Wil je enkel naar het
bal komen? Dan kost een kaart
je in voorverkoop 10, euro aan de
kassa 12,50 euro. Kaarten en info te
verkrijgen via mail: balbbwilrijk@gmail.
com

Beste Wilrijkenaren,
Afgelopen zomer zat N-VA Wilrijk niet stil, ondanks
de grote vakantie. U bent ons wellicht tegengekomen
bij het uitdelen van vlaggetjes op de Bist voor 11 juli,
de Vlaamse feestdag? Ontving u een bloemetje voor
Moederdag? Of kwam u onze mandatarissen tegen op
de jaarmarkt? Wij vonden het alvast een sprankelende
zomer!
Naast alle voorgaande leuke evenementen hebben
we onze batterijen terug opgeladen voor het nieuwe
politieke jaar. Verscheidene grote dossiers staan nog
op de agenda: waarvan de heraanleg van de Kleine
Steenweg wellicht het meest in het oog springt, maar
er komen ook nieuwe stripmuren en weldra begint
men met de heraanleg van het Berkenveldplein en
Michel Willemsplein, de Oude Baan, … kortom, vele
inspanningen om Wilrijk nog beter te maken.
Ten slotte nodigen we u graag uit op ’t Bal van
Bossuyt op 8 oktober 2016. Daar hopen wij u te mogen
verwelkomen samen met iedereen met een groot
hart voor Wilrijk, om samen het glas te heffen en de
dansvloer te doen daveren.

Kristof BOSSUYT
Districtsburgemeester Wilrijk

Sanne DESCAMPS
Voorzitter N-VA Wilrijk

Met moederdag deelde het
bestuur rozen uit aan de dames
op de markt.
De Bist kleurde geel tijdens
het optreden voor Vlaanderen Feest en ons bestuur
tekende present.

Kristof BOSSUYT nam deel
aan de trotinettenkoers op
de jaarmarkt.
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Wilrijk investeert in hartveilig sporten
Een hartstilstand komt altijd onverwacht.
Ook op het sportterrein. Sporten is gezond en heel wat sporters hebben een
gezond hart. Maar toch stonden recent
enkele sporters met ongekende hartafwijkingen, hartfalen en reanimaties tijdens
sportactiviteiten in de belangstelling.
Ook al worden de hulpdiensten zeer snel
verwittigd, toch zijn deze niet onmiddellijk ter plaatse. En dat terwijl snel ingrijpen de overlevingskansen aanzienlijk verhoogt.
De Wilrijkse districtsraad van september keurde daarom een door Robert
MOENS aangebracht aanvullend reglement goed. Dit biedt de sportverenigingen de mogelijkheid om een subsidie
te verkrijgen voor de aankoop van een
AED- toestel (automatische
externe defibrillator). Zo’n
Robert MOENS
AED-toestel wordt gebruikt
Districtsschepen van Sport
bij levensbedreigende hartritmestoornissen en is vrij eenvoudig te bedienen. Het heeft al heel wat mensenlevens gered.
Op heel wat openbare plaatsen in Wilrijk bestaan er al zulke
toestellen, maar het is belangrijk dat ook iedere sportvereniging er over beschikt. Dit kan met de voorziene subsidie. Zo
wordt gewerkt aan prioriteit nummer één voor de sportaccommodaties: veiligheid.

Kijk op een Wilrijkse wijk: het Valaar
Ons mooie geitendorp aan de rand van de stad telt zeven
verschillende wijken. Eén voor één plaatsen we ze in de kijker, met enkele vaststellingen.
In dit nummer is het Valaar aan de beurt. Het Valaar is de
wijk met het hoogste aantal inwoners van ons district, maar
liefst 10.780, en met een grote diversiteit van 57 verschillende nationaliteiten die samenleven op het Valaar.
Ook onze mandatarissen van het Valaar, Sophie STUKKEN
en Nabilla AIT DAOUD hebben een hart voor de wijk en
ondersteunen de verschillende projecten van het District
Wilrijk in de buurt.
Kristof BOSSUYT, samen met Robert MOENS en Linde VERLINDEN hebben er mee over gewaakt dat meer
dan 30% van het totale investeringsbudget van het district deze legislatuur geïnvesteerd wordt in het Valaar :
Recent nog:
• het nieuwe kunstgrasveld van VK Valaarhof.
• Heraanleg Egied Segerslaan/Kolonel Slaterplein.
In de nabije toekomst :
• de heraanleg van het Michel Willemsplein.
• Heraanleg Pastoor Bauwenslaan, de Albert Dickschenstraat, Edward Keurvelsstraat en Zwaantjesstraat.
En tussendoor ook:
• Investeringen in de straatverlichting en sport- en speelaccomodatie in de hele wijk.

Bijkomend organiseert het district in oktober vier EHBO- en
AED-cursussen speciaal voor sportverenigingen. Deze infoavonden worden georganiseerd in vier Wilrijkse sportclubs.
Alle info over de lesdagen en locaties kan je terugvinden op
http://www.sportstad.be/District_Wilrijk/aanbod.

Extra inspanningen voor hoogbejaarde senioren
Meer zicht krijgen op de zorgbehoevendheid en eenzaamheid bij onze hoogbejaarde
(80+) senioren, dat is de doelstelling van een nieuwe samenwerking met BPost.
Schepen Linda VERLINDEN: “Vooral eenzame senioren worden moeilijk opgemerkt. Speciaal opgeleide postbodes van BPost (BCare) zullen 80-plussers bezoeken
in de wijken Centrum en Valaar. Zo hopen we geïsoleerde en zorgbehoevende hoogbejaarden te bereiken om hen zo de best mogelijk zorg aan te bieden.”
De keuze van de wijken is gebaseerd op het hoge aantal 80-plussers en het diverse
karakter van de bevolking.

Linda VERLINDEN
Districtsschepen van Senioren

wilrijk@n-va.be

Trotse Valerianen
Sophie STUKKEN en
Nabilla AIT DAOUD

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lieven Gevaerttoren
nadert voltooiing

Antwerpen krijgt er grootste
cameragebied bij

Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen investeerde
3,5 miljoen euro in een nieuwe depottoren voor de
omvangrijke collectie van het provinciaal Fotomuseum. De Lieven Gevaerttoren, genoemd naar de grondlegger van de Vlaamse
foto-industrie, zal
onderdak bieden aan
meer dan een miljoen
objecten en wordt het
eerste lage energiedepot in Vlaanderen.
Dankzij deze investering kunnen we het
Fotomuseum uitbouwen
tot hét fotografisch
geheugen van Vlaanderen. We kregen het vertrouwen
van AGFA-Gevaert en van de erfgenamen van Herman
Selleslags om hun archief over te nemen, te bewaren
en te ontsluiten voor onderzoek en voor het publiek.”

Dankzij de N-VA is het bewakingscameragebied in Antwerpen de voorbije jaren verdriedubbeld. Er zijn nu meer dan 300 camera’s.
En er komen steeds nieuwe gebieden bij.
Eerder dit jaar Antwerpen-Zuid en Oud-Berchem, en nu volgen ook Deurne, Borgerhout
extra muros en de Bist in Wilrijk. Goed voor
zo’n 50 nieuwe bewakingscamera’s, meteen
de grootste uitbreiding ooit van het Antwerpse politiecameranetwerk. Burgemeester Bart
De Wever: “De criminaliteit in Antwerpen
daalde tussen 2013 en 2015 bijna met een kwart. Indrukwekkende cijfers.
Maar om criminaliteit en overlast structureel te verminderen, moeten we
blijven investeren in bewakingscamera’s. Die laten politie en stedelijk
toezicht toe criminelen en overlastplegers zoals sluikstorters en probleemjongeren beter op te sporen. Het cameragebied zal zich verder uitbreiden
over de districten. Dat verhoogt de kans op heterdaadbetrappingen, werkt
ontradend naar criminelen toe en komt ook het veiligheidsgevoel van de
Antwerpenaar ten goede.”
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Akkoord over nieuw arresthuis op Petroleum Zuid
Er is een akkoord bereikt met de verschillende belanghebbenden over een nieuw arresthuis aan Petroleum Zuid op de terreinen van Blue Gate, het toekomstige duurzame bedrijventerrein. Over vijf jaar zou
het complex voor 440 gedetineerden klaar moeten zijn en kunnen gevangenen in voorarrest daar opgevangen worden. Als stad krijgen we niet alleen een arresthuis op een plaats die we heel geschikt vinden. Dankzij de herschikking van gronden kunnen we de groenzone op het bedrijventerrein Blue Gate
uitbouwen tot een aaneengesloten groene en ecologische corridor van 14 hectare. Daarnaast creëren we
ook ruimte voor de realisatie van een technische campus.
“De site van de Begijnenstraat, midden in een woonwijk, komt dan vrij. De onderhandelingen met het
kabinet van minister van Justitie Koen Geens worden hiervoor eerstdaags opgestart. Een ontwikkeling
zoals het Groen Kwartier zou daar ideaal zijn”, aldus bevoegd schepen Rob Van de Velde.

Binnenkort ‘wachtverzachters’
aan kruispunten in Antwerpen

Win-win: Zorghostel voor drugsverslaafden

Koen Kennis, schepen
van Mobiliteit: “Recent
werden opnieuw een aantal
kruispunten uitgerust met
aftellichten voor voetgangers
en fietsers. Aftellichten
maken de wachttijd aan een
oversteekplaats zichtbaar. Deze
‘wachtverzachters’ verhogen
het comfort van voetgangers
en fietsers, waardoor ze meer
bereid zijn te wachten tot het
licht op groen springt. Vanaf nu zullen we systematisch
kruispunten aanleggen of aanpassen met aftellichten,
zowel in de binnenstad als in de verschillende districten.
We willen maximaal inzetten op veilige kruispunten en
deze aftellichten dragen daar sterk toe bij.”

Overlast en criminaliteit nog verder doen dalen en drugsverslaafden
opnieuw een toekomst bieden. Dat is de essentie van de oprichting
van een zorghostel door schepen Fons Duchateau.
De ‘war on drugs’ in Antwerpen verloopt
goed. Steeds minder dealers krijgen voet
aan de grond in de stad. En dat is maar
goed ook. Drugs maakt slachtoffers. Voor
die slachtoffers zal schepen van sociale
zaken Fons Duchateau een zorghostel oprichten waar deze mensen hun leven weer
in handen kunnen nemen. Tegelijk zal
dit een effect hebben op de criminaliteit
en overlast in de stad. Hard voor drugs,
menselijk voor verslaafden. Daar gaan we
voor.

www.n-va.be/antwerpen

De verandering
Uw provincie
wordt
slanker en goedkoper

42,9%

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.

werkt!
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Jonge werklozen

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
Hoogste aantal sinds
naar uw gemeente en naar
mei 2016 vs.Vlaanderen.
mei 2015Want die zijn veel
2006 in Vlaanderen
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
Liesbeth Homans
en sport uit te voeren.
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Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
2015-2018
De provincie wordt zo
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zal dalen.
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+€1.500/jaar 35 provinciera
nog
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%

Grootste inkomensstijging
1% wil de provinciale
“De N-VA
middelen
in meer dan 5 jaar
0%
verantwoord besteden”

Laagste
lonen
Na de
hervorming

+1,8%

zal de provincie
zich concentreren op zogenaamde
+0,6%
grondgebonden
bevoegdheden.
Zo
investeert
West-Vlaanderen2018
jaarlijks
2016
2018
2015
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

2015
2018
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

€€€€ €€ De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
€€€€€ € De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.

Grondige afslanking
van de provincies

“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentesEindelijk
de helfteen
Hervorming van
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veiligheidsbeleid
Kordateaan
én humane
van hun bijdrage
het mislukte driejaarlijkse
kunstproject Beaufort
zullen
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terugkrijgen”,
stelt
Kristof
Pillaert.
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1963
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de bestrijding van wateroverlast.”
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