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Welkom in Wilrijk!

WILRIJK
Wilrijk: een sportdistrict met toekomst
Dat sport een belangrijk aspect
is voor N-VA Wilrijk blijkt reeds
uit het bestuursakkoord. Enkele
mooie projecten kunnen nu reeds
voorgelegd worden.

Stadsschepen Nabilla Ait Daoud
Sinds kort mogen we N-VA-stadsschepen Nabilla AIT DAOUD bij
onze Wilrijkse inwoners rekenen.
Deze jonge en zeer gedreven politica is bevoegd voor Kinderopvang,
Jeugd, Leefmilieu en Dierenwelzijn.

V.U.: Jef Eggermont, Doornstraat 227, 2610

“Wilrijk is een bruisend district
waar ik het belang van onze jeugd
extra wil onderstrepen, uiteindelijk
zijn zij de toekomst!” aldus Nabilla
Ait Daoud.
De stadsschepen wil dan ook blijven
investeren in jeugdverenigingen,
jongerencentra, speelterreinen en
natuur. We denken daarbij aan het
Park van Eden.
“In Antwerpen is vooral de kinderopvang, of het creëren ervan, een
zeer grote uitdaging. Als we dit
kunnen verwezenlijken in een gezonde leefomgeving, bouwen we
aan een mooie toekomst”, zegt de
stadsschepen.

www.n-va.be/wilrijk

Districtsschepen voor Sport,
Robert MOENS: “Wij zijn fier op
de investering die ons district in
samenwerking met de provincie
gerealiseerd heeft voor het herkenbaar én zichtbaar maken van onze
wielerpiste. Ik verwijs hierbij naar
de beeldengroep ‘De Ontsnapping’
van kunstenaar Erik Nagels op het
dak van deze site. Op 24 januari Taekwondo-kampioen Jaouad Achab krijgt sportprijs
mochten we ook onze vernieuwde
uit handen van schepen Robert Moens
sporthal inhuldigen. Een nieuwe
tribune en sportvloer maakt deze
sporthal nog aantrekkelijker voor onze lokale sportclubs. En hopelijk kunnen we
zeer binnenkort starten met de aanleg van een kunstgrasveld op VK Valaarhof.”
Het districtsbestuur en de Wilrijkse sportraad huldigden in februari ook heel
wat lokale sportkampioenen.
Robert MOENS: ”Met 39 individuele atleten en 7 teams die zich op provinciaal,
nationaal of zelfs internationaal niveau tot de absolute top mogen rekenen, is het
bewijs eens te meer geleverd dat in Wilrijk de sport heel erg leeft. Al deze kampioenen werden gehuldigd tijdens de Viering Sportief Wilrijk.
Dit jaar koos de jury dan ook uitzonderlijk voor twee winnaars. Enerzijds onze
sportman van het jaar, Jaouad ACHAB, leerling van de Topsportschool Antwerpen,
de Europees kampioen taekwondo in 2014 en belangrijke medaillekandidaat voor
de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.
Anderzijds kozen we als sportvrouw van het jaar voor Kelly DRUYTS, onze Wilrijkse cycliste. Zij werd wereldkampioen in de baandiscipline ‘scratch’, behaalde zilver op de puntenkoers van het Europese kampioenschap en op de weg behaalde zij
twee internationale overwinningen en maakte ze deel uit van de Belgische selectie
op het WK wielrennen”.
De sportieve toekomst van Wilrijk lijkt hiermee gegarandeerd.
Robert MOENS: “Ik zie voor onze Wilrijkse sporters een mooie toekomst. Zowel
wat het sportaanbod als haar beoefenaars betreft, leeft hier een grote diversiteit. De
meeste van onze kampioenen zijn nog heel jong, Wilrijk gaat zeker nog een mooie
sportieve toekomst tegemoet!”

Loop samen met N-VA Stad Antwerpen
de 10 Miles 2015 en ontvang gratis een
uniek shirt!

WILRIJK, ons dorp terug een ‘smoel’ geven!
Een thuis hebben is essentieel, het geeft
mensen een gevoel van geborgenheid
én verschaft ons een veilige haven.
N-VA Wilrijk wil dan ook de eigenheid
van Wilrijk als district, als gemeente
en vooral als dorp meer gerespecteerd
zien.

met de Stad maar bevinden we ons in
het groen. Zaken die we zeker moeten
blijven koesteren. Anderzijds is Wilrijk gewoonweg ons dorp, waar elke
bewoner een identiteit heeft door zijn
verbondenheid met de buren, de straat,
de wijk.

Daarom zorgen wij er voor dat Wilrijkenaars terug trots kunnen zijn op hun
geuzennaam van ‘Geitenkoppen’ én
doen wij er alles aan om de identiteit
van Wilrijk en haar buurten en wijken
te versterken.

Communicatie, zichtbaarheid, informatie en inspraak zijn zeer belangrijk
voor N-VA Wilrijk: het gemeenschapsgevoel wordt vergroot en onze eigenheid wordt versterkt. Die Wilrijkse
eigenheid zit hem trouwens overal, bij
alle Wilrijkenaars, de verenigingen die
zich dagelijks inzetten voor hun medegeitenkoppen.

Enerzijds heeft Wilrijk heel wat economische troeven. We zijn verbonden

Hulde aan de poezenvrijwilligers

SAMEN zijn
we al 1250
jaar Wilrijk.
Dat gaan we
dan ook vieren dit jaar.
Het
officiële startschot
wordt op vrijdag 27 maart
2015 op de
Bist gegeven. Kristof BOSSUYT,

De Antwerp 10 Miles zijn inmiddels uitgegroeid tot een klassieker voor ieder
zichzelf respecterend loper. Elk jaar vinden duizenden Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Ook N-VA
Stad Antwerpen blijft niet achter en neemt met een uitgebreide delegatie deel
aan de editie van dit jaar, op 26 april 2015.
Bent u een goedgeoefend of recreationeel loper die al sportend geld wil
inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij uw schouders
onder de behandeling van peuter Sterre. Wij hopen, samen met u, een mooi
bedrag bij elkaar te lopen om de betaling van de hoge medische kosten mee
mogelijk te maken.

voorzitter Districtsraad

U zorgt er
toch ook mee
voor dat Wilrijk Blauw & Geel kleurt
dit jaar én nog vele jaren daarna?

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

Provincie plant 4de fietsostrade

Op donderdag 5 februari zette schepen Linda VERLINDEN
naar jaarlijkse gewoonte de poezenvrijwilligers van Wilrijk
in de bloemetjes.

Eind februari onthulde het provinciebestuur van Antwerpen zijn plannen voor de aanleg van een vierde fietsostrade.

Trek uw loopschoenen aan en kies
voor één van de volgende trajecten

Wilrijk telt 23 poezenvrijwilligers die beschikken over een
voederpas. Zij zetten zich dagelijks belangeloos in voor de
zwerfkattenpopulatie in Wilrijk. Het gaat hier meer dan enkel
voederbakjes vullen. Ze signaleren
niet alleen de zieke dieren, maar
houden ook nauwlettend in het
oog óf en waar ongewenste kittens
worden gedumpt.
In nauwe
samenwerking met het CAD wordt
zo de zwerfkattenpopulatie van
nabij opgevolgd en proberen we
overlast in te perken.

Gedeputeerde Luk LEMMENS: “Op basis van een reeks
criteria, onder andere haalbaarheid, gebruikerspotentieel en kostprijs viel de keuze
op de verbinding AntwerpenLier langsheen de spoorweg. De
fietsostrade wordt een belangrijke verbinding tussen twee
steden die kampen met verkeersoverlast. Ook voor Mortsel en
Boechout kan deze verbinding
veel betekenen.”

• Ladies Run 5km
• Short Run 5km
• 10 Miles
• Marathon
• Kids Run

Linda VERLINDEN
Districtsschepen Senioren/
Sociale Zaken/Erfgoed/
Dierenwelzijn
Provincieraadslid

“Aangezien deze mensen met een
groot hart voor dieren het voedsel
uit eigen zak betalen, en dit dikwijls
met een bescheiden inkomen/
pensioen hecht ik er veel belang aan
hen jaarlijks in het zonnetje te zetten
en een attentie aan te bieden”, aldus
schepen Linda Verlinden.

De nieuwe fietsostrade zal ook
een belangrijke rol spelen tijdens
de grote werven die de komende
jaren in en rond Antwerpen ge- Luk LEMMENS
pland zijn. “De provincie Ant- Gedeputeerde
werpen draagt bij aan de minder
hinder-maatregelen de stad en haar randgemeenten moeten ontlasten. Door in te zetten op kwalitatieve fietsinfrastructuur van en naar Antwerpen willen we mee helpen
om de files tegen te gaan.”

VALENTIJN 2015
N-VA Wilrijk heeft een hart voor de Wilrijkenaar. Dat mocht nogmaals blijken op 14 februari jl. Ter ere van de dag der geliefden
deelden enkele van onze leden enthousiast chocolaatjes uit op de Bist
en in de omliggende straten. Ook Kristof BOSSUYT, onze voorzitter van de districtsraad, was van de partij. Op deze manier wil N-VA
Wilrijk zichtbaar én aanspreekbaar zijn en blijven voor elke Wilrijkenaar.

wilrijk@n-va.be

€ 12
€ 12
€ 25
€ 55
€5

Wij kijken er naar uit om u op 26 april 2015 als deelnemer te
verwelkomen, zodat u samen met alle andere deelnemers een mooie
persoonlijke prestatie kan neerzetten. Aarzel niet om uw familieleden
mee over de streep te trekken en deel te nemen. Of uw vrienden of
collega’s …

Burgemeester Bart De Wever doet
warme oproep aan Antwerpen om
haar hart te tonen voor kleine Sterre

1.

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 / Uw maat voor het gratis t-shirt
Betaling dient te gebeuren voor 29/03/15.
Betaling enkel via overschrijving

2.

U stort het verschuldigde bedrag 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

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u
gekozen bedrag op onze rekening.
Sponsorgeld kan nog tot 25 april gestort worden op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: “Ik toon
mijn hart voor Sterre!”

“Eind vorig jaar werd Sterre, toen anderhalf, door een geestelijk
gestoorde man aangevallen met een schroevendraaier in een
supermarkt. Het meisje uit Deurne zal na deze onbegrijpelijke daad van
zinloos geweld gedeeltelijk blind blijven.

”Als vader van vier kinderen kreeg ik het ijskoud bij het horen van dit vreselijke
nieuws, en ik ben er zeker van dat het verhaal van Sterre niemand onberoerd laat. Haar
ouders zullen de komende jaren worden geconfronteerd met aanzienlijke medische en
gerechtelijke kosten.
Ik roep alle lopers op de Antwerp Ten Miles dan ook op om met hun
sportieve prestatie de ouders van Sterre te steunen. En wie zelf niet zo
sportief is, kan bijdragen door (een van) onze N-VA-lopers te sponsoren.
Hoe u dat kan doen, leest u elders op deze pagina.”
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