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Kaas- en 
wijnavond 

Het is intussen een traditie 
geworden: de jaarlijkse kaas- en 
wijnavond van N-VA Wilrijk. Ook 
dit jaar bent u hartelijk uitgeno-
digd. 

Het mannenkoor de Lange Asem 
onder leiding van gedeputeerde 
Luk Lemmens en met andere 
N-VA-getrouwen verzorgt een 
gastoptreden.  

Deelnamebijdrage: 18 euro 
voor heerlijk kaasbuffet en 
aperitiefje

Het belooft een gezellige avond te 
worden! 

INSCHRIJVEN  

KAN VIA:

wilrijk@n-va.be

Nieuwe datum en nieuw parcours 
‘Geitencorrida-Memorial Jean Van 
Onselen’ 
De ‘Geitencorrida-Memorial Jean Van Onselen’ is een stratenloop voor 
jong en oud die jaarlijks het centrum van Wilrijk doorkruist. De 53ste 
editie van dit loopevenement vond plaats op zaterdag 26 november 2016.

Het district organiseerde hierover een 
evaluatievergadering samen met:

  het Koninklijk Sportverbond Ant-
werpens Handel, dat de loopwedstrijd 
organiseert;

  familieleden van Jean Van Onselen, de 
geestelijke vader van de wedstrijd;

  de middenstandsverenigingen WiZo en 
Unizo;

  de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld, 
die de jaarlijkse kerstmarkt organiseert 
op de Bist.

In samenspraak met deze partners werd 
beslist dat de volgende editie van de ‘Gei-
tencorrida-Memorial Jean Van Onselen’ 
zal plaatsvinden op zondag 10 december 
2017, tijdens het kerstmarktweekend. Het 
parcours zal gewijzigd worden zodat het 
zwaartepunt verschuift naar de omgeving 
van de Kerkelei en de Steytelincklei. De 
Bist blijft het start- en aankomstpunt van 

de loopwedstrijd. Ten slotte zal er ook bij-
komende aandacht worden besteed aan de 
acties van de lokale middenstand tijdens 
het kerstmarktweekend.

 “Als districtsbestuur dat deze loopwed-
strijd mee ondersteunt en een warm hart 
toedraagt, zijn we zeer verheugd over deze 
constructieve oplossing. We kijken nu al 
uit naar nieuwe succesvolle edities met 
veel deelnemers”, zegt Robert MOENS, 
Wilrijks districtsschepen van Sport. 

Districtsburgemeester Kristof BOSSUYT 
voegt toe: “De trendbreuk was nodig om 
in onderling overleg en in dialoog tot 
een gedragen oplossing te komen waarbij 
voor iedereen een win-winsituatie werd 
bekomen: de herdenking en eerbetui-
ging aan Jean Van Onselen, de talrijkere 
opkomst van lopers (atleten en vooral veel 
kinderen), de gezelligheid en de traditie 
van de kerstmarkt en de verzuchtingen 
(en de actieve participatie) van de gehele 
middenstand.”

 Kristof BOSSUYT
Districtsburgemeester

 Robert MOENS
Districtschepen van Sport

We verwachten u op  

vrijdag 10 maart in zaal 

Ars, Boomsesteenweg 

333, 2610-Wilrijk vanaf 

19.30 uur. 
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Steeds meer fietsers in Antwerpen
In Antwerpen wordt steeds meer gefietst. In 2016 telde de provinciale 
fietsbarometer maar liefst 5,4 procent meer fietsers in Antwerpen dan in 
2015. Voor heel de provincie Antwerpen bedroeg de stijging 1,8 procent.

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk 
LEMMENS is onder de indruk van de 
cijfers: “Dit bewijst zwart op wit dat 
de N-VA het verschil maakt, ook voor 
de fietser. De laatste jaren is er veel 
geïnvesteerd in nieuwe en vooral veiligere 
fietsinfrastructuur. Met de fietsostrades 
mikken we hierbij specifiek op fietsende 
pendelaars en schoolkinderen om zo de 
bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. 

Daarom is het belangrijk dat de grootste 
stijgingen in de steden gemeten werden: 

5,4 procent in Antwerpen, 6,2 procent 
in Turnhout en Mechelen. Dankzij 
investeringen in kwalitatieve en veilige 
fietsinfrastructuur krijgen we mensen de 
fiets op en de auto uit. Daarom investeren 
we de komende jaren ook in een fiets-
o-strade tussen Antwerpen en Lier en 
aan trajecten in de Kempen. Met onze 
provinciale fietsbarometer verzamelen 
we bovendien gegevens over fietsen en 
ondersteunen we lokale besturen bij de 
uitvoering van een goed fietsbeleid.”

Kijk op een Wilrijkse wijk: Oosterveld/Elsdonk
Oosterveld/Elsdonk is een wijk met heel wat groen op een kleine afstand van het winkelcentrum van het  
district Wilrijk. Deze twee buurten, gescheiden door de Prins Boudewijnlaan, verschillen beiden in leeftijd: 
de geschiedenis van Elsdonk gaat terug tot het interbellum, terwijl Oosterveld pas later is ontstaan en tot 
volle ontplooiing kwam vanaf de jaren 50. 

Deze mooie wijk is als gevolg van haar leeftijd volop bezig aan 
een generatiewissel. Hierdoor ontstaat momenteel een aangena-
me mix van jong en oud, wat zorgt voor een specifiek karakter en 
sterke demografische wijzigingen. Dit vraagt bijzondere aan-
dacht. Daarom werd er door de Stad Antwerpen en schepen Fons 
DUCHATEAU een wijkregisseur aangesteld. Die werkt samen 
met bewoners, scholen, wijkagent en scoutsvereniging aan een 
kwaliteitsvolle en leefbare wijk, waar bewoners zich thuis voelen 
en initiatief nemen. Meer specifiek worden acties ondernomen: 

• gericht op kinderen en jongeren, die we graag zien opgroeien 
en zich ontwikkelen in een positieve en inspirerende context, 

• voor een leefbare en veilige wijk voor iedereen die er woont 
en komt, 

• zodat de bewoners zich thuis voelen in de wijk en waar de 
samenhang versterkt wordt.

Ook dit is werken aan verandering: proactief inspelen op evolu-
ties zodat mensen zich veilig en goed voelen in een aangename 
wijk.

Wat de infrastructuur betreft werden door het huidige districts-
bestuur en in samenspraak met districtsraadslid  Tamara 
COOMANS al belangrijke initiatieven genomen, van de ver-
betering van de rijweg (Prins Alexanderlaan, Prins Karellaan, 
Spoorweglaan, Oosterveldlaan, Parklaan), over de heraanleg van 
speelplein (Monnikenplein) tot de verbetering van de verlichting 
(Floraliënlaan). 

Ook op dat gebied zijn de plannen groot 
en staan nog verschillende projecten op 
het programma, zoals het fietspad van de 
Spoorweglaan. Bestuursleden Marleen 
HAEMS en Sanne DESCAMPS volgen 
deze projecten in hun wijk zeker mee op.

 Luk LEMMENS
Gedeputeerde provincie Antwerpen

 Tamara COOMANS - Districtsraadslid en voorzitter districtscommissie
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LOOP SAMEN MET N-VA STAD ANTWERPEN DE 10 MILES
LOOP SAMEN MET N-VA STAD ANTWERPEN DE 10 MILES

OF SPONSOR ONZE LOPERS ENOF SPONSOR ONZE LOPERS EN

STEUN TWEE GOEDE DOELEN

TEGELIJK!

De Antwerp 10 Miles zijn een echte klassieker voor wie graag de loopschoenen aantrekt. Elk jaar vinden tienduizenden Vlamingen 
hun weg naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Op zondag 23 april 2017 vindt de 32ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen blijft niet achter en wil naar goede gewoonte deelnemen met een uitgebreide delegatie 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 WITH LOVE BY FERRE en de behandeling van LIES COECKELBERGS.

WITH LOVE BY FERRE vervult de hartenwens van de zesjarige FERRE 
om andere kindjes te helpen en is ontstaan nadat Ferre zijn strijd tegen 
kanker heeft verloren. In de twee jaar dat Ferre ziek was, is er door heel 
wat lieve mensen veel geld opgehaald. Geld om behandelingen en/of 
medicatie te kunnen betalen die niet vergoed werden. Nu deze held er niet 
meer is en het ingezamelde geld niet verder 
kan gebruikt worden voor zijn behandeling, is 
besloten om met dat geld Ferre zijn toekomst-
droom uit te laten komen...Kindjes helpen! 

De 30-jarige LIES COECKELBERGS vecht tegen 
een agressieve hersentumor. Klassieke behandeling 
kan haar leven verlengen, maar dure immuun-
therapie is haar enige kans op genezing. Het goede 
nieuws is dat immuuntherapie beter 
werkt bij een hooggradige tumor zoals 
die van Lies. Maar een behandeling 
kost veel geld: 50 000 euro. Geld dat 
niet wordt terugbetaald. 

  

Met GRATIS 
een uniek 

LOOPSHIRT voor 
elke deelnemer die 

zich inschrijft 
via N-VA Stad 

Antwerpen

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
  U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de 

melding van de volgende gegevens: 

Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - geboorteda-
tum/Het traject dat u wenst te lopen: 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 WOENSDAG 29 MAART 

U BENT AL INGESCHREVEN MAAR WIL GRAAG IN EEN 
N-VA-SHIRT MEELOPEN?

U stuurt voor 29 maart een e-mail naar david.dogge@n-va.
be met vermelding van uw maat van t-shirt. U kan het t-shirt 
dan ophalen in de N-VA-tent op de dag van de 10 Miles zelf. 

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN? 

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de 
melding dat u wil sponsoren en u stort een door u gekozen 
bedrag op onze rekening. 

Sponsorgeld kan nog tot 23 april gestort worden op rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met 
vermelding van: “Goede doelen 2017”.

Burgemeester Bart De Wever en Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau:
“Wij roepen u op om mee mooie dingen te realiseren: Het versieren van de 
ziekenhuiskamer van zieke kindjes en de behandeling van Lies Coeckelbergs 
die getroffen werd door een agressieve hersentumor.”
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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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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