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Beste Geitenkoppen,
Een jaar zoals 2020 hebben we nooit eerder meegemaakt, zelfs de alleroudsten onder ons niet. Een echt annus horribilis.
Voor de mensen hun gezondheid, onze economie, de horeca-reissector én onze lokale middenstand.
Ook ons sociaal leven is zo in de ‘frigo’ terechtgekomen: geen geitestoet, geen jaarmarkt en nog zoveel meer dat we moeten
missen. Dansen, samen zijn met vrienden en familie, trouwfeesten, communies … Toch mogen we ons kopke niet laten
hangen. Het klinkt cliché, maar we kunnen niet anders dan blijven doorgaan en samen het virus verslaan. Want uitstel is
geen afstel en het leven gaat steeds door. Misschien anders, maar wij hebben het zelf in handen om ervoor te zorgen dat
het finaal weer een beter (samen)leven wordt.
Preken, daar heeft niemand een boodschap aan, maar laten we wél steeds ons gezond verstand laten spreken. En als u het
niet zou doen of willen opbrengen voor uzelf, doe het dan voor iemand anders. Blijf de coronaregels goed naleven.
Corona kan en mag ons niet klein krijgen. En vergeet niet: na regen is er steeds zonneschijn.
Laten we ons dus optrekken aan de verschillende lichtpuntjes van hoop, de talrijke blijken van
solidariteit én laten we zeker allen een steentje en/of mondmaskertje blijven bijdragen aan een
nog beter, gezonder, bruisender, welvarender Wilrijk.
Spreek ons gerust aan, wij blijven er zeker enthousiast voor gaan.
Ik wens u allen een zeer gezond én gelukkig 2021 toe.
Kristof Bossuyt
Districtsburgemeester

Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 3 december.
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Wat vond u, ondanks alles, het mooiste aan 2020?
Ik heb de wendbaarheid van mensen bewonderd het voorbije jaar. De maatregelen vereisten in alle sectoren
van het land een grote flexibiliteit om de werking op de een of andere manier te kunnen voortzetten. Dat was
ook het geval in onze organisatie bij de provincie Antwerpen. Onze mensen hebben zich zo georganiseerd dat,
om een voorbeeld te geven, fietsostrades zich blijven ontrollen en in onze provinciale scholen onderwijs in een
veilige omgeving mogelijk is. Ook wil ik een dikke pluim geven aan onze provinciale groendomeinen, die een
haven van rust zijn voor vele recreanten. In tijden zoals deze is het broodnodig dat mensen kunnen bewegen
en zich herbronnen in de natuur.”
Luk Lemmens, eerste gedeputeerde provincie Antwerpen, fractievoorzitter districtsraad

Het besef dat geluk broos is. Het besef
dat we maar beter de dingen koesteren
die ons echt gelukkig maken: familie,
vrienden, een warme knuffel, gezellig
samen zijn.”
Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd
voor cultuur, kinderopvang, personeel,
loketten en ontwikkelingssamenwerking

Het mooie aan deze hele periode voor mij
is dat ik ‘noodgedwongen’ tijd thuis moest
doorbrengen. Dat resulteerde in meer tijd
voor mijn gezin en dingen waar ik al jaren
niet meer aan toekwam. Je apprecieert de
gewone, kleine simpele dingen die nog wel
kunnen des te meer.”
Linda Verlinden, districtsschepen voor
senioren, erfgoed en dierenwelzijn

2020 was allesbehalve een gemakkelijk jaar. Onze samenleving stond plots stil en hoewel dat erg veel negatieve
gevolgen met zich meebracht, heb ik toch ook durven genieten. Genieten van het samenzijn met mijn gezin,
het doorbreken van de lange lijst van to-do’s en niet meer moeten schipperen tussen werk, gezin en politiek. Ik
kan niet wachten om opnieuw te feesten en uit eten te gaan, te winkelen zonder mondmasker, op vakantie te
gaan en kortom de spontaniteit terug te brengen in ons leven, maar mijn zoontje zal zich vooral herinneren dat
mama altijd thuis was.”
Sanne Descamps, gemeenteraadslid stad Antwerpen en voorzitter N-VA Wilrijk

Agenda N-VA Wilrijk
Het afgelopen jaar hebben we ondanks
de coronamaatregelen toch enkele activiteiten kunnen organiseren. Zo deelden
we in februari valentijnschocolaatjes uit
en beloonden we op 11 juli iedereen die
de Vlaamse Leeuw uithing met een voor
de tijd toepasselijk accessoire. Recent
schonken we onze leden een geschenkpakket. Op die manier steunden we ook
de lokale middenstand.

Heel wat plannen
Binnenkort bereiden we onze agenda van
2021 voor, uiteraard nog wel onder voorbehoud. We bekijken of we de activiteiten
die we in 2020 planden, kunnen opnemen
in het nieuwe jaar. Een historische wandeling in een van de Wilrijkse wijken zal
zeker niet ontbreken en de wandelzoektocht door ons geitendorp is ook een niet

te missen activiteit. Daarnaast zullen
een bezoek aan het provinciehuis en een
etentje weer op de agenda staan.
Interesse om deel te nemen? Hou dan
ons huis-aan-huisblad en onze Facebookpagina in de gaten.
Tot binnenkort!
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In februari – voor het coronavirus
Vlaamse bodem bereikte – deelden uw
N-VA-bestuursleden chocolaatjes uit.
wilrijk@n-va.be

De Wilrijkse N-VA-leden kregen onlangs
een geschenkpakket. Een fijne attentie voor
hen én voor de lokale middenstand.

Voor meer info:
ans@n-va.be
magda.martens-biesem

De N-VA voor u aan het werk
Zie ginds komt de cruiseboot

Stad neemt zijn verantwoordelijkheid in strijd
tegen georganiseerde misdaad
“In de strijd tegen drugsgeweld doe ik wat ik moet
doen als burgemeester: de veiligheid van alle
Antwerpenaars bewaken en zorgen dat onze straten
niet het decor worden voor afrekeningen van de
drugsmaffia. Met Operatie Nachtwacht controleert
de politie iedereen die ’s nachts in de getroffen
wijken op straat komt. Dat leidde al tot een 50-tal
arrestaties en de politie nam auto’s, wapens, drugs
en cash geld in beslag. Mijn oproep aan de nieuwe
federale regering: neem ook uw verantwoordelijkheid en bestrijd de internationale georganiseerde
misdaad met meer middelen en mankracht.”

Bart De Wever, burgemeester

“Aan de rede van Antwerpen, dé plek waar
de stad ontstond, schieten de werken goed
op. De kaaien krijgen een make-over, het
Steen wordt verbouwd tot bezoekerscentrum, en tegen volgend voorjaar moet
ook het nieuwe cruiseponton klaar zijn.
Straks kunnen de Sinjoren dus opnieuw
naar de boten komen kijken aan de Schelde.
Antwerpen is een van de weinige steden
waar cruiseschepen in het centrum
kunnen aanmeren. Zoiets is een troef
om toeristen aan te trekken. Onze cafés,
restaurants, winkels en musea zullen een
grote boost krijgen.”

© Anne Deknock

Blijven investeren in sportinfrastructuur

Annick De Ridder, schepen van Haven
Drugstrafiek tegengaan
Vanaf januari zal de Antwerpse haven
gebruikmaken van het Certified Pick
up-systeem, dat de container volledig
digitaal zal begeleiden van het schip naar
de vrachtwagen. Nu zijn er nog pincodes
nodig om de container op de terminal op
te pikken. Die zijn erg gegeerd bij drugssmokkelaars, die daarvoor havenpersoneel
benaderen. Dat zal in de toekomst niet
meer lukken. “Als haven willen we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen en zetten we alles op alles om
drugspraktijken een halt toe te roepen”,
zegt havenschepen Annick De Ridder.

“Covid-19 of niet, we bouwen verder aan
de sportieve toekomst van onze stad.
Investeringen in sportinfrastructuur betalen
zichzelf terug en zijn onontbeerlijk om de
bruisende en bewegende stad van morgen in
de steigers te zetten. Met de ingebruikname
van een kunstgrasveld voor KSK Ekeren
Donk, de oplevering van Gymhal Terlinden
in Merksem, het in sneltempo verrijzende
sportcentrum Sportoase Groot Schijn
in Deurne en de eerstesteenlegging van
het Hockey ‘Center of Excellence’ op het
Wilrijkse Plein geven we samen met onze
districten en partners een duurzame impuls
aan de sportbeleving in Antwerpen.”

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur
Hou de moed erin!
Peter Wouters, schepen van Sport

Fietsbarometer provincie Antwerpen
landelijk uitgerold

Luk Lemmens, gedeputeerde
van Mobiliteit

Koen Kennis, schepen van Toerisme

“Het belang van fietsdata neemt toe in een
ambitieus fietsbeleid. Met de Fietsbarometer
doen we samen met de Fietsersbond tellingen
en metingen op basis waarvan we onze
fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Onze
Antwerpse Fietsbarometer wordt nu ook in
de andere Vlaamse provincies uitgerold. De
provincie stelt daarvoor graag haar expertise
en ervaring ter beschikking.”

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
wie kent de klassieker van Ramses Shaffy
niet? Het lied herinnert ons eraan dat als
we verenigd zijn, we ons door het leven
kunnen slaan. Vandaag voelt onze stad
zich niet goed in zijn vel. De impact van
de coronacrisis is groot. Beleving en
ontmoeting zijn cruciaal, en juist dat valt
weg. Maar we zitten niet stil: met extra
ondersteuning willen we de stad weer laten
bruisen, en de Antwerpenaar opnieuw
cultuur laten proeven. Jawel: we zullen
doorgaan, samen met u!”

Antwerps testdorp is belangrijk wapen in strijd tegen corona
“Het Antwerpse Covid-testdorp is een voorbeeld voor het hele land. We hebben een capaciteit
van meer dan duizend tests per dag. Ik hoop dat dit zal volstaan, maar als dat niet zo is, kunnen
we nog opschalen. Het blijft echter van belang dat de labo’s van de federale overheid kunnen
blijven volgen. Het testdorp is een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Onderzoek toont
aan dat onze hulpverleners het mentaal en fysiek steeds moeilijker hebben. Hoe meer werk we
hun uit handen kunnen nemen, hoe beter de zorg wordt.”
testcovid.be

Fons Duchateau, schepen
van Gezondheidszorg

Achter de schermen
in het parlement

Over 5 jaar
In het één-programma ‘Over 5 jaar’ stelde VRTjournaalanker Wim De Vilder eind 2015 een
reeks interessante vragen aan een aantal
bekende mensen. Hoe zullen de wereld en ons land
er over vijf jaar uitzien? En hoe zal je eigen leven
er dan uitzien? De interviews van toen werden
vijf jaar lang weggestopt. Niemand kon ze bekijken.
Voor de negen gasten een reden om echt het
achterste van hun tong te laten zien. Ook Liesbeth
Homans werd in 2015 geïnterviewd door Wim
De Vilder. Vijf jaar later blikte zij samen met
hem terug op haar uitspraken van toen. En dat
leverde behoorlijk verrassende televisie op.

Manuela Van Werde,
Vlaams Parlementslid

Veiligheid van onze burgers primeert

Nieuwe premie voor cultuursector
“Minister van Cultuur Jan Jambon maakte
dit najaar 30 miljoen euro vrij voor de
culturele activiteitenpremie. Die is bedoeld
voor zelfstandigen, vzw’s of vennootschappen
uit de cultuursector. De Vlaamse overheid
wil zo de sector de kans geven om in de
toekomst weer activiteiten te organiseren.
Denk maar aan livestreaming, virtuele
workshops, tentoonstellingen of whatsapptheater.”

Uw N-VA-stem in de
gemeenteraad

Liesbeth Homans,
Vlaams Parlementsvoorzitter

Michael Freilich, Kamerlid

“Als de recente aanslagen in Parijs, Nice en
Wenen ons iets geleerd hebben, dan is het dat
radicaal islamisme nog steeds een reëel gevaar
betekent. Nu de Antwerpse politie te kennen
heeft gegeven dat ze niet over de manschappen
beschikt om terreurgevoelige plaatsen constant
te beveiligen, pleiten wij voor de blijvende inzet
van militairen voor bewakingsopdrachten.
Dat standpunt heb ik in de commissie Defensie
verdedigd en zal ik blijven aankaarten in het
parlement. Voor de N-VA primeert de veiligheid van onze burgers.”

Antwerpen netjes houden
Binnenkort verschijnen er 120 gekleurde papiermanden in het Antwerpse straatbeeld. Gemeenteraadslid Koen Laenens is verheugd: “Hoe beter
de zichtbaarheid, hoe minder afval op de grond
terechtkomt.” Schepen Fons Duchateau verscherpt
hiermee verder de strijd tegen zwerfvuil. Ook
zullen sorteerstraten en Big Belly-vuilnisbakken
een oranje, rode of groene bestickering krijgen,
afhankelijk van de netheid van de omgeving.
“Zo sensibiliseren we onze inwoners om hun
buurt netjes te houden. Wie zich niet aan de
regels houdt, krijgt een GAS-boete en betaalt
de opruimkosten.”

Koen Laenens,
gemeenteraadslid

Sanne Descamps,
gemeenteraadslid
Voer een ‘netiquette’ in voor onze
scholieren

Een toeristische wandelroute door
Antwerpen
In november lichtte gemeenteraadslid Sanne
Descamps de ‘Roter Faden’ in het Duitse
Hannover toe. Dat is een rode lijn van 4.200
meter in de binnenstad die 36 knooppunten
verbindt langs toeristische trekpleisters.
“Dit project past uitstekend bij de stad
Antwerpen. Zo ontdekken dagjestoeristen
al wandelend onze stad en kan het toerisme
binnenkort weer extra gestimuleerd worden.”
Schepen voor Toerisme Koen Kennis is
alvast enthousiast en bekijkt de concrete
uitwerking ervan.

www.n-va.be/wilrijk

Els van Doesburg, gemeenteraadslid

Leerlingen die in pyjama vanuit bed de digitale
lessen volgen: steeds meer scholen kennen dat
fenomeen en voeren daarom een ‘netiquette’
in. De leerlingen moeten normaal gekleed de
les bijwonen en eten op dezelfde tijden als op
school. “Dat is een goed idee, want structuur
en regelmaat kunnen houvast bieden in deze
donkere tijden. Zeker voor scholieren die het
mentaal moeilijk hebben. Ik pleit er bij schepen
Beels dan ook voor om de ‘netiquette’ in te
voeren in het hele Stedelijk Onderwijs.”
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Vul onze woordzoeker in en win!
Zoek het woord of de naam door alle letters te vinden. Alle oplossingen hebben een verband met Wilrijk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zesde letter van de historisch-folkloristische stoet die elke vijf jaar uitgaat in Wilrijk (10 letterwoord)
Eerste letter voor een synoniem voor ‘gebedshuis’ (zoals het Jain-‘gebedshuis’ waaraan we vorig jaar een meer dan geslaagd
bezoek brachten) (6 letterwoord)
Derde letter van de familienaam van onze districtsschepen bevoegd voor sport, jaarmarkt, markten en foren (5 letterwoord)
Zesde letter van de familienaam van onze districtsburgemeester (7 letterwoord)
Vierde letter van de centrale locatie waar evenementen, concerten en markten plaatsvinden (4 letterwoord)
Tweede letter van de familienaam van onze fractievoorzitter in de districtsraad én eerste gedeputeerde van de provincie
(7 letterwoord)
Derde letter van de naam van dit prachtige district (7 letterwoord)
Eerste letter van de naam van het zwembad (8 letterwoord)
Zesde letter van de familienaam van onze districtsschepen bevoegd voor senioren, erfgoed en dierenwelzijn (9 letterwoord)
Zesde letter van de kring voor heemkunde (7 letterwoord)
Eerste letter van het winkelcentrum tegenover het districtshuis (4 letterwoord)
Stuur uw oplossingen vóór 30 januari naar wilrijk@n-va.be. Uit de correcte
inzendingen zal een onschuldige hand de winnaar van een prijs trekken.
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Wilrijkenaren zijn Geitenkoppen
De geit is het symbool voor Wilrijk. De eertijdse spotnaam
van Geitenkoppen is, in de loop der tijden, uitgegroeid tot een
‘eretitel’.

In 1895 vonden er in Wilrijk gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Het was een zeer heftige verkiezingsstrijd tussen de katholieken
en de liberalen.

Wilrijk was een arme gemeente. Welstellende burgers woonden
op een kasteel of hof van plaisantie, de boeren bezaten een hoeve
en een grote veestapel. De arbeiders daarentegen hadden amper
een huisje om in te wonen. Om toch wat vlees en melk te hebben
om te kunnen overleven, hielden ze meestal een geitje. En hoewel
de geiten in het verleden zeker niet de meerderheid uitmaakten
van de totale veestapel in Wilrijk, toch werd er smalend of zelfs
minachtend gesproken over de bezitters van zo’n geitje.

De liberalen tikten de katholieke meerderheid op de vingers
en wezen op de fouten in het gevoerde beleid. De katholieken,
doof voor deze beschuldigingen van de tegenpartij, wonnen
de verkiezingen. De liberalen doopten voortaan alle inwoners
van Wilrijk, als loon voor hun laksheid, tot geitenkoppen. De
spotnaam was geboren.
Uit: Wilryck, Straten en Pleinen, Gilbert Van Nuffel, uitg. Kvh Wilrica, 2017

Provincie werkt hard verder aan fietsostrade
F11 Antwerpen-Lier
Ondanks de coronacrisis rolde de provincie in 2020 de fietsostrade F11 AntwerpenLier verder uit. “Deze belangrijke verbinding is nu voor 75 procent klaar”, zegt eerste
gedeputeerde Luk Lemmens. “In Lier werken we aan het sluitstuk, met name een
fietstunnel-brug-complex nabij het station.”
Investeren in fietsinfrastructuur loont
Toch wordt er nu al gretig gebruikgemaakt van de F11. Tijdens het eerste trimester
stonden er vlot 134.000 passages op de teller aan de bijzondere fietsbrug in Boechout.
“Investeren in veilige, vlotte en comfortabele fietsinfrastructuur loont. Tot 2025
trekken we daarvoor 117 miljoen uit”, besluit de gedeputeerde.
Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

wilrijk@n-va.be
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

