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Wilrijkse wijk in de kijker

Dynamiek in de Koornbloem

Districtraadslid Magda BIESEMANS en districtsschepen Linda VERLINDEN

Meer aandacht
voor beweging en
training van honden

Welkom in de kleine maar bruisende Koornbloemwijk, langs fort 7 en het
Schoonselhof, die haar naam dankt aan de vele bloemisten die hier vroeger huisden. De wijk ligt in het zuiden van Wilrijk, ten westen van de wijk
Neerland. De inwoners zijn een bonte mix van jong en oud, van arbeider
tot advocaat.

Wilrijk telt 7 hondenloopzones.
“Vooral voor onze viervoeters
in een stedelijke omgeving is
er meer nood aan gelegenheid
tot beweging en training”, aldus
schepen Linda VERLINDEN.

Kenmerkend is de grote dynamiek in deze
wijk. Het hele jaar door kan je hier deelnemen aan allerlei activiteiten: de lentepoets, de rommelmarkt of (voor de kleinsten) een bezoek aan de kinderboerderij.

“Daarom maakt het district een
budget vrij om de loopzones
die daarvoor groot genoeg zijn
te voorzien van speeltuigen
zoals een brug, een wip of een
klimpiramide. Zo maken we de
loopzones aantrekkelijker voor de
honden én hun baasjes.”

hun wijk en haar inwoners. De vernieuwing
van het Berkenveldplein, gepland voor het
najaar van 2017, is dan ook spek naar hun
bek.

De twee velostations in de wijk krijgen er
N-VA-districtsraadslid Magda BIESEMANS binnenkort ook een broertje bij. Dat moet
en jongerenverantwoordelijke Yorran DE
ervoor zorgen dat de Koornbloem in
MUNCK wonen hier samengeteld al meer
verbinding blijft met de rest van Wilrijk.
dan 65 jaar. Zij hebben een groot hart voor

N-VA Wilrijk wenst u een spetterende
zomer en een mooie vakantie!

Schepen Linda VERLINDEN
Kristof BOSSUYT
Districtsburgemeester

Sanne DESCAMPS
Voorzitter N-VA Wilrijk
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Provincie investeert
fors in Rivierenhof
“Zo houden we wagens uit het centrum van het park”, legt gedeputeerde Luk LEMMENS uit. “Op termijn zullen de bestaande
sportvelden uit het centrum van het park verdwijnen. Ze maken
plaats voor meer groen en meer parkruimte. Iedereen wint bij
deze oplossing. De bezoekers, maar ook de clubs, die op hun
huidige locaties niet konden investeren in betere infrastructuur
of nieuwe velden.”
Ter hoogte van het kasteel Rivierenhof wordt een nieuwe speeltuin voor kinderen van alle leeftijden gebouwd. Die moet de
huidige, versleten speeltuin vervangen.

De provincie Antwerpen investeert de komende
jaren maar liefst 3,5 miljoen euro in nieuwe sportinfrastructuur en een nieuwe speeltuin voor het
Rivierenhof. Voetbalclub Rapid en korfbalclubs
AKC en ATBS krijgen nieuwe gebouwen. Aan de
oost- en westrand van het park worden kunstgrasvelden ingeplant. Daar zijn ze beter bereikbaar.
Bovendien is er meer parkeergelegenheid.
“Eerder namen we al de Jezuïetenpoort en -dreef onder hand”,
zegt Luk Lemmens. “Met een nieuwe speeltuin is deze zone
eindelijk helemaal klaar. Deze speeltuin komt in de plaats van de
verkommerde tennisvelden.”
Het masterplan voor het Rivierenhof uit 2009 wordt daarmee
eindelijk ten uitvoer gebracht. “Samen met collega Bruno
PEETERS investeert de provincie in extra
groen, betere parkings, een goede sportinfrastructuur én een speeltuin.”

“De provincie zorgt voor extra groen, betere parkings, een goede sportinfrastructuur én een speeltuin”,
zegt gedeputeerde Luk LEMMENS.
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Op 25 maart gidste N-VA Wilrijk talrijke deelnemers
door de Antwerpse kathedraal en het Bernarduscentrum. Het werd een boeiende namiddag.

Op 18 maart wenste de N-VA papa’s op de Bist
persoonlijk een prettige Vaderdag met een sleutelhanger.

Op 23 april trok de Antwerpse marathon door
Wilrijk. De vele enthousiaste toeschouwers
moedigden onder meer burgemeester Bart 		
De Wever aan.

Stadsbestuur herdenkt
V-bommen op Antwerpen

Komt dit Vredesbeeld waar
vroeger Cinema Rex stond? Wel
als het van Dirk ROCHTUS
afhangt.

Het stadsbestuur werkt aan een nieuwe visie op de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog. Naast ruime aandacht voor de slachtoffers van de Joodse deportatie, ligt daarbij een nadruk op verwoestende impact van de V-bommen.
Drijvende kracht achter dit initiatief is N-VA-gemeenteraadslid Dirk ROCHTUS.
Hij wil onder meer het vredesbeeld van kunstenares Hilde Van Sumere op de Wapper verplaatsen naar
de De Keyserlei. De huidige gedenksteen aan UGC heeft immers niet de impact die het bombardement
op de Rex verdient. Indien het monument wordt verplaatst, zal het stadsbestuur uiteraard nauw overleg
plegen hierover.
“Op de 75ste verjaardag van het bombardement zou ik graag een grootse herdenkingsplechtigheid
zien”, besluit Dirk. “UGC zou dan dezelfde film kunnen vertonen als degene die op het moment van de
bominslag speelde: de western The Plainsman.”

wilrijk@n-va.be
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Criminaliteit daalt opnieuw
“We maken onze Koekenstad veiliger en leefbaarder!”
burgemeester Bart De Wever

De criminaliteit daalde vorig jaar voor het vierde jaar op rij. Sinds 2012 zien we zelfs een
daling van 27 procent. Het gevolg van een kordate aanpak, een verhoogde inzet op veiligheid
en het harde werk van onze meer dan 2 000 politiemensen.
“Maar er blijven uitdagingen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Bijvoorbeeld in een gekende probleembuurt als het Statiekwartier. Daar houden politie, toezichthouders en de sociale
inspectie gerichte controles tegen malafide ondernemers. Zo geven we uitbaters en handelaars die wel bijdragen tot een aangename buurt weer ademruimte. Met zichtbare resultaten.
We zullen deze aanpak ook in andere moeilijke wijken gaan toepassen.”

Betere zorg, zelfde prijs
Deze zomer krijgt het inloopcentrum De
Vaart nieuwe uitbaters. Een grote stap
vooruit voor de daklozen in deze stad
die meer en betere opvang krijgen.
“De oppositie was razend toen ik nieuwe
sociale ondernemers aanzocht om een
project in te dienen”, stelt schepen Fons
Duchateau. “Maar het resultaat mag er
zijn. Het aantal uren dat het inloopcentrum bereikbaar is, verdrievoudigt bijna
met uitbater G4S Care. De stad investeert evenveel. De echte winst is voor de
allerzwaksten. Zij worden beter van dit
sociaal beleid.”

Tekort kinderopvang weggewerkt
Nog dit jaar werkt de stad het historisch tekort van 1800 kinderopvangplaatsen weg en behaalt zo de
norm om 33 opvangplaatsen per 100
kinderen te voorzien. “Dit enorme tekort aan kinderopvang is een drama
voor de werkende Antwerpenaar”,
stelt schepen Nabilla Ait Daoud. “Ik
heb dit tekort intussen grotendeels
weggewerkt met ondersteuning van
de zelfstandige sector. Momenteel
hebben we nog 196 plaatsen tekort.
Met de bijkomende investeringen
verwacht ik de norm dit najaar te
behalen.”

Wedstrijd promoot vernieuwende woonvormen
“We moeten
slim omgaan
met de
schaarse
ruimte.”
schepen
Rob Van de Velde

Om vernieuwende woonvormen te promoten, schrijft de stad een wedstrijd
uit waarbij bewoners of bedrijven financiële steun kunnen krijgen voor hun
projecten. Dat varieert van 100 000 euro voor kleinere initiatieven tot 500 000
euro voor projecten met meer dan 50 wooneenheden. De wedstrijd loopt nog tot
6 februari volgend jaar en staat voor iedereen open.
“Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt schepen Rob Van de Velde. “Met deze wedstrijd willen we daarom alternatief wonen
stimuleren om in te spelen op de woonuitdagingen in de stad. Tegen 2035 zal
Antwerpen namelijk 620 000 inwoners tellen, 100 000 meer dan nu.”

Antwerpse kunst palmt Den Haag in
Nog heel het jaar presenteert onze ambassadeur in Den Haag kunst uit de
provincie Antwerpen in zijn ambtswoning. De vele internationale bezoekers
worden getrakteerd op het beste dat artistiek Antwerpen te bieden heeft.
“We selecteerden werken uit de collecties van het provinciaal ModeMuseum,
Fotomuseum en DIVA en tonen werk van Antwerpse kunstenaars als Panamarenko en Guillaume Bijl”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Ik verwacht
dan ook dat heel wat bezoekers naar Antwerpen zullen afzakken om al dat
moois met eigen ogen te komen ontdekken.”

“Onze noorder-

buren ontdekken
het beste dat
Antwerpen te
bieden heeft.”
gedeputeerde
Luk Lemmens

www.n-va.be/antwerpen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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