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Wilrijkse kerkhoven historisch belangrijk
“Vanuit historisch oogpunt zijn de 
begraafplaatsen van Wilrijk een 
bezoek meer dan waard” aldus schepen 
Linda VERLINDEN. Daarom zijn 
we ook bijzonder trots op de nieuwe 
wandelbrochure: ‘Van verdwenen kerkhof 
naar begraafplaats: een funeraire 
wandeling door Wilrijk’. Daarin laat 

de kring voor 
heemkunde 
WILRICA u 
kennismaken met de 
prachtige kerkhoven 
in het centrum van 
Wilrijk. De symboliek 
van de vele 

grafmonumenten wordt er uitgebreid 
in toegelicht, men vertelt het verhaal 
van vooraanstaande Wilrijkenaars 
en ook Antwerpenaars die in Wilrijk 
begraven werden, zoals onder meer de 
brouwersfamilie De Koninck en de adellijke 
geslachten della Faille en Moretus.

“Onze kring voor heemkunde WILRICA 
is er weerom in geslaagd op deze manier 
om ons dorp op een prachtige manier 
in de schijnwerpers te zetten” aldus 
schepen Verlinden. De wandeling is een 
echte aanrader om in deze hectische 
maatschappij even tot rust te komen op 
deze betekenisvolle plekken. De brochure is 
te koop op het districtshuis voor 1 euro.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

“N-VA Wilrijk wenst 
u een heerlijke Kerst 
en een sprankelend 
2017!”

Kijk op een Wilrijkse 

wijk: het Neerland 

De geschiedenis van Neerland gaat 
terug tot aan de grote Wereldexpo 
in 1958. Toen werd om de toegang 
tot de Wereldtentoonstelling 
te vergemakkelijken vlakbij de 
Boomsesteenweg op Neerland de 
motelwijk ‘Eden’ gebouwd. 

Vandaag wonen in het aangename 
Neerland - pal in de groene gordel 
rond Antwerpen - mensen van 
alle leeftijden rond het gezellige 
wijkcentrum, de parochiekerk, de 
wijkschool, een aantal gastvrije 
winkels en zelfstandigen.

Onze bestuursleden Frida  
BOEYKENS, Monique VLAMINCK, 
Peter DIERCKX en fractieleider in de 
districtsraad Tom VERSTRAELEN 
wonen er samen meer dan hon-
derd jaar in de wijk. Zij proberen 
te bewaren wat goed is en te 
verbeteren wat kan.

Zo werd recent werk gemaakt van: 
• de heraanleg van de Australië- 

laan en vernieuwing sport- 
infrastructuur

• de heraanleg Kleine Doornstraat
• de heraanleg Vierseizoenenlaan 

en Volkerenlaan 
• de drainage voetbalveldje, 

plaatsing snelheidsmeting, ...

Maar wij luisteren ook graag naar 
u! Kom op zondag 18 december 
vanaf 11 uur naar het Edenplein! 
N-VA Wilrijk spreekt er graag met u 
over de dossiers van het Neerland.  

U heeft ongetwijfeld ideeën hoe 
het nog beter kan: kom en vertel 
het ons!

 Linda VERLINDEN, districtsschepen

Kristof BOSSUYT 
districtsburgemeester
Wilrijk

  Sanne DESCAMPS
 voorzitter
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Tillift voor zwembad Ieperman
Eindelijk is het zover! Half november werd 
de tillift om mensen met een beperking in 
en uit het zwembad te helpen geleverd. Het 
district had hiervoor het nodige budget 
in 2016 voorzien. De officiële ingebruik-
name zal voor begin december zijn, na 
nog enkele praktische ingrepen voor de 
goede installatie aan de tillift zelf en aan 
het zwembad, en na een opleiding door de 
leverancier aan de redders en het zwem-
badpersoneel. 

“Als schepen van Sport hoop ik alvast 
dat niet alleen vzw Wapper (sportclub 
voor personen met een handicap), die 
momenteel zwemactiviteiten in Wilrijk 
heeft, maar ook andere mensen met een 
beperking hierdoor van het zwembad 
Ieperman gebruik zullen maken.”

Er wordt door de provincie de laatste jaren 
veel geïnvesteerd in Gehandicaptensport. 

Ook in Wilrijk zijn er al verschillende 
verenigingen die sport voor deze 
doelgroep aanbieden. Ons district wil 
ook zijn steentje bijdragen. “Ik ben ervan 
overtuigd dat deze aankoop zowel voor 
lokale inwoners, scholen, als mensen buiten 
het district een meerwaarde zal zijn”, aldus 
districtsschepen Robert MOENS.

Bescherming historische winkelinterieurs
Een modern erfgoedbeleid heeft oog voor 
authenticiteit. Dit geldt ook voor winkel- 
interieurs. Dat stelt Wilrijks gemeente-
raadslid Dirk ROCHTUS, hierin gevolgd 
door erfgoedschepen Rob VAN DE 
VELDE. We gaan een inventaris opstellen 
om te kijken welke pareltjes bescherming 
verdienen. 

Zo’n inventaris heeft meteen als 
voordeel dat eigenaars van waardevolle 
winkelinterieurs in contact kunnen 
worden gebracht met diegenen op zoek 
naar een authentieke winkelinrichting.

Momenteel wordt een winkelinterieur in 

de bestaande regelgeving niet beschermd. 
Het is dan ook verstandig vooruit te kijken 
en te werken aan nieuwe maatregelen zo 
die - naast de beschermingsmogelijkheden 
via het onroerend erfgoeddecreet - nodig 
blijken. Deze nieuwe maatregelen kunnen 
nieuwe rechtsgronden zijn, decretaal, of 
een aanpassing van de bouwcode. Schepen 
Rob Van de Velde neemt hiervoor het 
engagement op en zo verzekeren wij het 
voortbestaan van erfgoed in nood. 

“De uitdaging blijft immers aan de 
komende generaties door te geven, wat  
wij van de vorige geërfd hebben”, aldus  
Dirk ROCHTUS.

Frederik Willem Daem 
wint Debuutprijs  
tijdens Boekenbeurs
Tijdens de opening van de 80ste Boeken-
beurs reikte gedeputeerde Luk LEMMENS 
de Debuutprijs uit aan Frederik Willem 
Daem voor zijn kortverhalenbundel ‘Zelfs 
de vogels vallen’. De prijs ter waarde van 
6.200 euro wordt georganiseerd door 
Boek.be dankzij de steun van de provincie 
Antwerpen.

De gedeputeerde benadrukte bij de 
uitreiking het belang van het voortbestaan 
van de Debuutprijs. Luk LEMMENS: 
“Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies 
niet langer bevoegd voor Cultuur, jeugd, 
welzijn en sport. Deze taken zullen worden 
overgenomen door de Vlaamse overheid 
en door de gemeenten. Het is daarom lang 
niet zeker dat de Debuutprijs in de toekomst 
zal blijven bestaan. We moeten er over 
waken dat we blijven investeren in Vlaams 
literair talent. Ik heb de organisatoren 
van de Boekenbeurs en Vlaams minister 
voor Cultuur Sven Gatz dan ook op het 
hart gedrukt om de Debuutprijs niet 
verloren te laten gaan. De voorbije jaren 
hebben het belang van de Debuutprijs 
bewezen, met sterke laureaten die een 
stevige commerciële duw in de rug kregen. 
Ik hoop dat Vlaanderen en Boek.be hun 
verantwoordelijkheid nemen en hier ook in 
de toekomst middelen voor blijven voorzien.”

  Robert MOENS, districtsschepen

  Dirk ROCHTUS, gemeenteraadslid
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Fons Duchateau: 
Zuurstof voor betere 
hulpverlening
Hulpverlening moet er in de eerste plaats zijn voor 
wie het nodig hee� . Niet voor wie de hulpverle-
ning organiseert. Schepen van sociale zaken Fons 
Duchateau wil de focus leggen op meer innovatie-
ve, uitgebreide dienstverlening in de zorgsector en 
maakt werk van hulp op maat van de zwaksten.

Het is een oud zeer in de zorgsector. Steeds dezelfde 
uitverkoren partners verdelen de koek als het om 
hulpverlening gaat. Ze hebben in het verleden stap 
voor stap een stevig monopolie opgebouwd. Nieuwe 
visies op zorg dringen hierdoor maar moeizaam door 
op het terrein. Wie niet hoeft te concurreren met 
nieuwe werkmethodes en succesvolle experimenten 
uit het buitenland, dreigt in te dommelen. En daar is 
niet alleen de belastingbetaler maar ook de zorgbe-
hoevende zelf de dupe van. 

Door nieuwe partners uit te nodigen om hun visie op 
zorg voor te leggen aan een onafhankelijke jury, blaast 
Fons Duchateau de zorgverlening nieuw leven in. De 
eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Niet op vlak 
van besparingen, zoals de oppositie beweert. Integen-
deel, Fons Duchateau slaagt er in om met dezelfde 
middelen meer kwalitatieve hulpverlening te voorzien 
dan in het monopoliesysteem. Daarbovenop komen 
extra middelen die focussen op het versterken van de 
zwaksten die zo opnieuw 
kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt en 
woonmarkt. De kracht 
van nieuwe ideeën en 
verandering is er nu ook 
in de zorg. 

Een stukje Antwerpen in de ruimte Een stukje Antwerpen in de ruimte 
Burgemeester Bart De Wever: “Dit stadsbestuur maakt werk van het 
aantrekken van nieuwe investeringen. Met succes. Neem de Antwerpse 
ruimtevaarttechnologie. 

Deze sector is niet zo gekend, maar breidt uit en creëert nieuwe jobs. 
Onlangs opende ik met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs 
een nieuwe onderzoeksruimte van een Antwerps ruimtevaartbedrijf. In onze 
stad wordt het communicatiesysteem gebouwd voor de nieuwe satellieten van 
het Europees Ruimteagentschap (ESA). 

Dat loont niet enkel voor wetenschappelijk 
onderzoek. Investeringen in de ruimtevaart ver-
dienen zichzelf meerdere keren terug. Ze leveren 
ons de technologische snufjes van de toekomst. 
Als we vandaag een stukje van Antwerpen naar 
Mars schieten, gebruiken we dezelfde techno-
logie misschien morgen tijdens het bellen, het 
mailen,… of toepasselijker voor deze tijd van het 
jaar: het instellen van onze verwarming.jaar: het instellen van onze verwarming.

Ludo Van Campenhout: 
Topsportschool in Wilrijk
In het Fort VI in Wilrijk opende de nieuwe Antwerpse Topsportschool. 
De 190 leerlingen van Stedelijk Lyceum Topsport combineren er 12 uren 
sport op topniveau met 20 uur algemene vorming. Buiten de schooluren 
kunnen er binnen het concept van de brede school ook sportclubs en 
andere verenigingen trainen. 

De school stoomt  jongeren klaar voor een topcarrière voetbal, tennis, zwem-
men, judo, snowboarden, badminton, taekwondo en basketbal. “Dat een goed 
uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan 
maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, 
Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt 
schepen van Sport Ludo Van Campenhout. “Tijdens de . “Tijdens de 
afgelopen Olympische Spelen in Rio schitterden 
(oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. (oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. 
Het spreekt voor zich dat we met Sporting A naast 
breedtesport en buurtsport ook verder willen 
investeren in topsport.”

Koen Kennis: 
Antwerpen schrapt bedrijfsbelasting voor 
25.000 ondernemers
Ongeveer 25 000 kleine ondernemingen zullen vanaf 2017 vrij-
gesteld worden van de bedrijfsbelastingen in Antwerpen. “Met 
deze belastinghervorming maakt Antwerpen niet alleen werk van 
een enorme administratieve vereenvoudiging, maar ook van de 
herziening van de belastingen op 
ondernemingen op een realistische, 
eenvoudige en rechtvaardige basis,” 
aldus schepen van Financiën en 
Middenstand Koen Kennis. “Zowel 
voor kleine als voor jonge en inno-
vatieve ondernemers is deze fiscale 
hervorming een stimulans. Hiermee 
werkt het stadsbestuur consequent 
verder om in Antwerpen een gunstig 
ondernemersklimaat te creëren.”

Nabilla Ait Daoud:
Lage-emmissiezone gaat van start
“Na jaren voorbereiding is het in februari zover: de lage-emissiezone 
gaat van start. Sinds begin dit jaar voeren we een communicatie-
campagne. De nieuwe affiches zijn momenteel al in het straatbeeld 
zichtbaar. Er komen verder onder andere nog radio- en televisie-
spots op de nationale zenders aan, krantenadvertenties, adverten-
ties in parkeergarages,… Dit moet er allemaal voor zorgen dat alle 
bewoners en bezoekers perfect op de 
hoogte zijn. Sinds kort is het boven-
dien mogelijk te registreren voor de 
lage-emissiezone. Dat is erg belangrijk 
voor personen met een beperking die, 
onder bepaalde voorwaarden, 
een kosteloze vrijstelling kunnen 
verkrijgen. Alle informatie over de 
lage-emissiezone is te vinden op 
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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