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Hebt u ondertussen al vragen of  
opmerkingen? 

Contacteer dan onze afdelingsvoorzitter  
Sanne DESCAMPS via  
sanne.descamps@n-va.be

Retrofuif Wilrijkse  
jeugdhuizen
“Wie in Wilrijk jong was in de jaren ‘60, ‘70 of ‘80 
kwam vaak in De Tombe, Joke, De Fakkel of een 
ander lokaal jeugdhuis. 

De jeugdhuizen hadden in die jaren een grote aantrekkings-
kracht en menig Wilrijkenaar ontmoette daar zijn levenspart-
ner”, aldus districtsschepen van Senioren Linda VERLINDEN. 

De vrienden van toen, en alle anderen die houden van pure 
nostalgie, kunnen elkaar nog eens ontmoeten op de tweede 
editie van de Retrofuif van de Wilrijkse jeugdhuizen, en dit op 
zaterdag 21 oktober in de Theadrome in Wilrijk. 

Meer info vindt u binnenkort op de website van het district.

Vul de Grote Fietsenenquête in
“Met de Grote Fietsenquête willen we zoveel mogelijk fietsers bevragen om ons fietsbe-
leid verder te verbeteren”, legt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk LEMMENS uit. “Fietsers 
hebben doorgaans een uitgesproken mening en met deze enquête willen we de grootste 
prioriteiten in kaart brengen. Bovendien veranderen door de opkomst van de elektrische 
fiets het profiel en de noden van de fietsers.” 

We zijn de eersten die op deze schaal informatie verzamelen rond fietsen. Hiermee ver-
beteren we ons eigen beleid en ondersteunen we lokale besturen. Dat merk je in de vele 
investeringen in kwalitatieve fietsinfrastructuur in onze provincie. Fietsbeleid is lange 
tijd nogal stiefmoederlijk behandeld, denk aan foute materiaalkeuze of veel te smalle 
fietspaden. De laatste jaren kiest ons bestuur resoluut voor asfalt en dat werpt zonder 
meer vruchten af. 

Ondertussen vulden al meer dan 2600 mensen de enquête in. Tegen het 
einde van de zomer willen we minstens 5000 antwoorden. Vul daarom 
zeker zelf ook de enquête in via www.antwerpenfietsprovincie.be

“Op de Retrofuif 
kunnen Wilrijkenaars 
die in de jaren ’60, 
’70 of ’80 in de lokale 
jeugdhuizen kwamen, 
elkaar weer ontmoeten.” 

Linda VERLINDEN, districtsschepen van Senioren

  Gedeputeerde Luk LEMMENS 

vraagt alle fietsers om de  

Grote Fietsenenquête in te vullen.

U komt niet alleen naar ons, 
wij komen ook naar u toe
Omdat we er écht voor 
willen gaan in ons mooie  
geitendorp, gaan we graag 
met u in dialoog. Stel  
uw vragen rechtstreeks 
aan uw mandatarissen en 
bestuursleden en deel uw 
verzuchtingen op:

23 september 2017 in de wijk Hoogte pleintje aan het Frans 
Nagelsplein
21 oktober 2017 in de wijk Koornbloem, Berkenveldplein
18 november 2017 in de wijk Valaar, Kolonel Slaterplein
9 december 2017 in de wijk Elsdonk, Parklaan
20 januari 2018 op de Bist
24 februari 2018 in de wijk Oosterveld, Prins Boudewijnlaan
17 maart 2018 in de wijk Neerland, Edenplein
21 april 2018 in de wijk Hoogte, Berkenlaan
26 mei 2018 op de Bist met aanwezigheid van burgemeester 
Bart De Wever
16 juni 2018 aan St Bavo en het Steytelinckpark
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Wilrijkse wijk in de kijker: 
de BIST, het bruisende hart 
van WILRIJK
De Bist is ons centrum, waar alles gebeurt: de 
dinsdagse markt, de lente- en/of zomerkermis, een 
fandorp tijdens belangrijke voetbalmatchen, de jaar-
marktevenementen en rond Nieuwjaar het festival 
Wintervonk met prachtige eindejaarsverlichting. 
Kortom, zowat alle belangrijke gebeurtenissen in 
Wilrijk vinden plaats op de Bist.

Er is al veel veranderd om en rond de Bist: denk aan de betere 
verlichting van het oude Districtshuis, van het standbeeld van 
Pater De Deken en van de noordzijde van de Bist. Er kwam een 
nieuwe speeltuin, de grijze saaie nutskasten werden opgefleurd 
met stripfiguren en de markt kreeg eindelijk weer haar eigen 
plaats, weg van de straat. De scheiding tussen parking en eve-
nementenplein werd beter doorgetrokken en beide worden nu 
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: de parking om te parkeren, 
het evenementenplein voor evenementen.

Heraanleg Kleine Steenweg verbetert toegang tot  
winkelcentrum
Het werk is echter nooit af. Zo start zeer binnenkort de heraan-
leg van de Kleine Steenweg. Die ‘heirbaan’ wordt opnieuw een 
stijlvolle toegang tot het bloeiende winkelcentrum aan de Kern, 
de Heistraat, de J. Moretuslei en de omliggende 
straten. Dat winkelcentrum is het kloppend hart van 
Wilrijk, met een zeer mooi gevarieerd assortiment 
aan winkels en boetieks. 

We blijven er ook voortdurend over waken dat er bijvoorbeeld 
geen tram door ons centrum komt en dat kosteloos parkeren 
zolang mogelijk behouden blijft.

Hebt u vragen? Spreek dan onze mandaterissen verantwoorde-
lijk voor het centrum aan: onze districtsburgemeester Kristof 
BOSSUYT, schepen Robert MOENS, gemeenteraadslid Dirk 
ROCHTUS, eerste gedeputeerde Luk LEMMENS, maar ook 
onze bestuursleden Els VANDERELST, Matthias JANSSENS 
en Annick DE GROOTE.

Zo zorgen we samen voor een bruisend centrum waar het voor 
alle Wilrijkenaren aangenaam wonen, leven en werken is.

De waterbus: van Struisbeek naar én over de Schelde
Van bij de introductie op 1 juli was de eerste waterbus in Antwerpen een schot in de roos.  
Dit nieuwe openbare vervoermiddel op de Schelde – tussen 
het Steenponton, Hemiksem en Kruibeke – is nu een 
vaste waarde naast de bestaande en tijdelijk inge-
richte veerdiensten.

Door het succes van de waterbus is het logisch dat 
ook naar andere trajecten wordt gekeken: eerst 
en vooral richting haven, later richting Temse 
en – na de werken aan de bocht van Merksem 
– ook op het Albertkanaal.  

Volgens gemeenteraadslid Dirk ROCHTUS is 
de waterbus een snel pendelalternatief in de brede 
regio, inclusief Wilrijk. Dit aanbod moeten we 
zeker met twee handen aannemen. “Het recreatief 
kantje is daarbij mooi meegenomen”, zegt Dirk, 
die het dossier vanuit Wilrijk op de voet volgt.  
De aansluiting van de waterbus op andere openbare 
vervoersmiddelen wordt dé uitdaging voor het stads-
bestuur. “Dan kan men de kostprijs in de bestaande 
abonnementen opnemen”, onderlijnt Dirk.

  Het Districtshuis op de Bist is mooi verlicht.

  Dirk Rochtus 
gemeenteraadslid

  Robert Moens
districtsschepen van Sport

  Kristof Bossuyt
districtsburgemeester

  Vragen? Mail naar wilrijk@n-va.beU komt niet alleen naar ons, 
wij komen ook naar u toe
Omdat we er écht voor 
willen gaan in ons mooie  
geitendorp, gaan we graag 
met u in dialoog. Stel  
uw vragen rechtstreeks 
aan uw mandatarissen en 
bestuursleden en deel uw 
verzuchtingen op:
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De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


