N-VA Wilrijk wenst u fijne feestdagen!

WILRIJK

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

  wilrijk@n-va.be
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N-VA Wilrijk wenst u
een fijn 2018!

Een nieuwe
eekhoornbrug
Het is een bekend fenomeen:
doodgereden dieren langs de
kant van de weg. Zeker in een
stedelijke omgeving waar twee
groenzones van elkaar gescheiden
worden door een drukkere weg.
Het districtsbestuur van Wilrijk zal
daarom een eekhoornbrug laten
aanleggen.
“Na onderzoek blijkt de ideale
plaats hiervoor de Kerkeveldstraat”, aldus schepen Linda
VERLINDEN. “In deze straat, die
de scheiding vormt tussen de zone
van het Fort 6 enerzijds en de
begraafplaats en het park
Steytelinck anderzijds, werden al
verschillende slachtoffers gemeld.
Door deze eenvoudige maatregel
kunnen eekhoorns de weg oversteken op een veilig hoogte.”
Ook andere boombewonende
soorten kunnen zo geholpen worden bij het oversteken van de weg
en zelfs vleermuizen gebruiken
deze bruggen als leidraad voor hun
nachtelijke vliegroute.
Linda VERLINDEN,
districtsschepen van Dierenwelzijn

Kristof BOSSUYT
districtsburgemeester

 anne DESCAMPS
S
afdelingsvoorzitter

Stad stelt voor om contract uitbater
stadsboerderij te beëindigen
In 2015 werd een uitbatingsovereenkomst afgesloten tussen
de stad Antwerpen en Greenmarx
bvba voor de voormalige kinderboerderij. Het idee om een klassieke ‘petting zoo’ niet meer door de
stad te laten uitbaten werd tijdens
de vorige legislatuur al bekeken,
en werd in maart 2015 geconcretiseerd door deze samenwerking.
“De bedoeling van deze overeenkomst
was om de boerderij te laten evolueren tot
een echte stadsboerderij met een educatieve, sociale, ecologische en economische
invulling gericht op de korte keten. Een
boerderij waar onze inwoners en scholen
terecht zouden kunnen om in de praktijk
te leren hoe ons voedsel van op het veld
tot op ons bord komt”, verduidelijkt
schepen Nabilla AIT DAOUD.
Jammer genoeg heeft de erfpachter deze
verwachtingen niet ingevuld: het beloofde
concept werd nooit uitgevoerd, de geplande investeringen werden niet gerealiseerd
en er werden verschillende stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld. De
stad Antwerpen en het district Wilrijk
trachtten de situatie ter plaatse op de voet
op te volgen, maar hun vele vragen bleven
systematisch onbeantwoord. Dit maakt
een grondige controle in het kader van het
algemeen belang natuurlijk onmogelijk.
Het vertrouwen in de huidige erfpachthouder is dan ook zoek en kan niet meer
hersteld worden.

Toekomst boerderij veiligstellen

Al een geruime tijd geleden werd daarom
door de stad een juridische procedure opgestart om de toekomst van de boerderij
veilig te stellen. De stad is hierbij zeker

 e voormalige kinderboerderij moest een echte
D
stadsboerderij worden, maar de erfpachter
voerde het beloofde concept nooit uit.

niet over één nacht ijs gegaan: een stopzetting van een erfpachtovereenkomst is
eerder uitzonderlijk. Deze beslissing heeft
dan ook niets te maken met de commotie
die ontstaan is naar aanleiding van enkele
suggestieve foto’s die de laatste tijd via
Facebook werden verspreid.
Hoewel de stad nog steeds vertrouwen
heeft in een educatieve, sociale, ecologische en economische invulling van dit
mooie stukje Wilrijk, heeft het college
dan ook beslist om de gemeenteraad te
vragen de samenwerking met de huidige
erfpachthouder stop te zetten. Ook het
Wilrijkse districtscollege staat achter deze
beslissing, die ook zij zelf aan de stad
hebben gevraagd.
Het welzijn van de aanwezige dieren is en
blijft prioritair. De stad zal dit dan ook
van nabij blijven controleren en opvolgen.

Nabilla AIT
DAOUD,

schepen
van Jeugd,
Kinderopvang,
Leefmilieu en
Dierenwelzijn
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N-VA Wilrijk wenst
u een prettige kerst!

Blijven investeren in buurtsportveldjes
Robert MOENS,
en openbare sportinfrastructuur

districtsschepen van Sport

Het is al meermaals bewezen dat voor meerdere topsporters en sterren alles begon op
openbare buurtsportveldjes en pleintjes. Dit vooral op het gebied van basket en voetbal.
Daarom heeft het districtscollege van Wilrijk op initiatief van schepen Robert MOENS
beslist om in 2018 genoeg geld uit te trekken om enkele Wilrijkse buurtsportpleintjes en
speelpleintjes heraan te leggen én te blijven onderhouden.
In Wilrijk zijn er heel wat openbare petanquebanen, pingpongtafels, basketpleintjes, voetbalveldjes en zelfs een skateterrein.
Tevens zijn er ook verschillende loop- en uitgestippelde wandelroutes, speel- en recreatiepleintjes. Als bestuur bleven we dan ook
steeds investeren in deze openbare sportaccommodaties. Vaak
krijgen we meldingen van burgers over beschadigingen aan doelen, baskets of dat er onkruid woekert. “Deze aangiftes zijn zeer
belangrijk, omdat ze toelaten steeds op een snelle en adequate
wijze in te grijpen, om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken
gebeuren en dat iedereen kan blijven genieten van alle openbare sport- en speelaccommodaties. Daarom blijf ik, als schepen
bevoegd voor sport, oproepen om aangifte te doen van iedere
tekortkoming of kapotte sportinfrastructuur. Een waakzaam
oog kan soms zwaardere kosten voorkomen”, verduidelijkt
Robert MOENS

DE Studio is uitgegroeid tot
cultureel bedrijvencentrum
Eind oktober opende in DE Studio (de voormalige
Studio Herman Teirlinck) de eerste van twee nieuwe
filmzalen.
“Het is de kers op de taart van de renovatiewerken
die zes maanden hebben geduurd”, legt gedeputeerde
Luk LEMMENS uit. “In 2013 besliste het provinciebestuur om dit Antwerpse monument in erfpacht
te geven aan kunsthuis Villanella, dat in totaal 3
miljoen euro kreeg om het gebouw onder handen te
nemen en er een culturele werking in uit te bouwen.
Vier jaar later trekt DE Studio jaarlijks meer dan
70 000 bezoekers en is het een cultureel bedrijvencentrum in het hart van de stad. Bovendien werd de
historische grandeur van DE Studio in ere hersteld.
Soms moet je als overheid de regie uit handen durven geven en vertrouwen geven aan organisaties.
De provincie had dit zelf nooit zo snel kunnen
realiseren, maar dankzij deze samenwerking heeft
Antwerpen er een culturele parel bij, met respect
voor ons Antwerps erfgoed.”

Luk LEMMENS,

eerste gedeputeerde
van de provincie

wilrijk@n-va.be

Urban sport

De laatste jaren zie je al meer de intrede van urban sport. De opmars van calisthenics zie je meer en meer en dit op verschillende
plaatsen. In Antwerpen zijn er tal van toestellen geplaatst waar
men deze sport kan beoefenen. “Vanaf begin volgend jaar kan dit
ook in Wilrijk. Dan komt er een eerste volledige installatie met
toestellen in het park Hof van Mols.
Als het een succes blijkt, kunnen we nadien bekijken of er binnen
ons district nog andere plaatsen zijn voor een mogelijke installatie. Ik kijk er alvast naar uit om het eerste plein begin volgend
jaar te kunnen openen”, kondigt schepen Robert MOENS aan.
“Eerst komen de eindejaarsfeesten er nog aan en via deze weg
wens ik dan ook alle Wilrijkenaars een fijn, gezond maar vooral
een sportief 2018 toe.”

Kom en vertel het ons!
Ook de volgende maanden komen uw mandatarissen
en bestuursleden graag naar u toe en luisteren we
graag naar uw vragen en bedenkingen.
U kan ons ontmoeten tussen 10 en 13 uur op:
2 0 januari op de Bist
24 februari in wijk Oosterveld
17 maart in wijk Neerland
21 april in wijk Hoogte (Carrefour Express)
26 mei op de Bist met bezoek van burgemeester
Bart De Wever
16 juni aan St Bavo

Wist je dat ...
 er steeds meer parkeerplaatsen
bijkomen in Wilrijk?
 er ook steeds meer voetpaden
vernieuwd en heraangelegd werden?
Sinds het begin van de legislatuur is
er 11 kilometer voetpad vernieuwd.
Ook werden er maar liefst 147 parkeerplaatsen extra
voorzien.
Dat is de kracht van verandering!
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“Uw veiligheid in het verkeer is waar
we als stad dagelijks mee bezig zijn.”
Bart De Wever, burgemeester

Luk Lemmens
Eerste gedeputeerde
provincie Antwerpen

Annick De Ridder

“Wat een eer om
De Strangers te
mogen vieren en
in naam van het
provinciebestuur
in de bloemetjes te
zetten!”

Vlaams Parlementslid

“De haven van Antwerpen is een van de belangrijkste motoren van onze Vlaamse economie.
Vorig jaar beleefde ze opnieuw een recordjaar met
meer dan 214 miljoen ton verhandelde goederen.
Hiermee zorgt de Antwerpse haven voor brood
op de plank bij ongeveer 150 000 gezinnen.”

Nabilla Ait Daoud
Schepen van Jeugd

Manuela Van Werde
“De Dag van de jeugdbeweging - Antwerpen start je best
met een stevig ontbijt, óók
als dat betekent al om 7 uur
op het Koningin Astridplein
staan. Antwerpen telt zo’n
10 000 kinderen en jongeren
die lid zijn van een jeugdbeweging. En nog elk jaar
stijgen de ledenaantallen!”
“Slim naar Antwerpen met Scooty! Scooty lanceert
niet alleen een nieuwe look, Antwerpen krijgt er ook
45 elektrische scooters bij. Bovendien kan je nu ook
met Scooty naar Berchem, met inbegrip van Berchem
Station en Zurenborg. Dus een nog ruimere keuze
voor wie zich snel in Antwerpen wil verplaatsen.”

Koen Kennis

Schepen van Mobiliteit

Vlaams Parlementslid

“Wat gaan we doen met ons leegstaand
religieus erfgoed? Het debat daarover
aangaan met de Antwerpenaar, is voor
mij zeer belangrijk.”

Fons Duchateau OCMW-voorzitter
Bart De Wever Burgemeester
“Youca Action
Day op het kabinet.
Manon Mertens
loopt een dagje mee
voor jongeren in El
Salvador.”

www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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

/

/

