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Verkiezingen 2018

Kristof BOSSUYT – 
lijsttrekker
Kristof BOSSUYT,  
onze districtsbur-
gemeester, is 42 
jaar oud, gelukkig 
getrouwd én de 
trotse vader van 
twee prachtdoch-
ters en een kanjer 
van een zoon.

Beroepsmatig 
is hij ook actief 
als advocaat. 
Het bestuur van 
N-VA Wilrijk 
heeft Kristof BOSSUYT unaniem aangeduid als 
lijsttrekker en dus als kandidaat-districtsburge-
meester. Zijn persoonlijke slogan is al geruime tijd 
‘Vooruit met WILRIJK’ en het is met hem niet 
bij woorden gebleven: Wilrijk is erop vooruitge-
gaan en bruist als nooit tevoren. Kortom, Kristof 
BOSSUYT heeft zijn strepen verdiend en Wilrijk 
is dan ook in goede, ervaren handen met hem.

Mooie uitslag voor vijf jaar sportbeleid
In aanloop naar de verkiezingen blikt schepen Robert MOENS terug op wat het huidige bestuur de afgelopen jaren gerealiseerd heeft 
binnen zijn domein, namelijk sport. De voorbije jaren werd er binnen het bestuurscollege gezocht naar een evenwicht en een goede 
verdeelsleutel om in alle beleidsdomeinen te investeren in Wilrijk. Bijna alle doelstellingen van het bestuursakkoord werden gereali-
seerd. Kijken we naar de bevoegdheid ‘sport’: 

  Sporthal de Bist kreeg een volledige nieuwe vloer en tribune. 
  VK Valaarhof heeft na vele jaren eindelijk het gevraagde 

kunstgrasveld.
  Zwembad Ieperman beschikt sinds deze legislatuur over een 

tillift om de mensen met een beperking de mogelijkheid te 
bieden volwaardig gebruik te maken van het zwembad. 

  Openbare sport- en speelveldjes werden verfraaid en  
aangepast. 

  Zowel bij de heraanleg van het Marmotteke als het Hof Van 
Mols werd er bij de installatie van de nodige sportinfrastruc-

tuur rekening gehouden met de noden van jong én oud, van 
recreanten én sportliefhebbers. Iedereen kan nu gebruik 
maken van de talrijke openbare sportpleintjes.

  Eind maart zullen de werken aan het buurtsportveld Berken-
veldplein starten. Dat zal nadien terug alle mogelijkheden 
bieden voor het kunstrolschaatsen en rinkhockey.

Wilt u weten hoe het districtsbestuur zich inzette voor talrijke 
sportevenementen en het dameswielrennen? Kijk dan snel op 
pagina 2.

Verkiezingen 2018

Linda VERLINDEN – nummer 2
Linda VERLINDEN is een 48-jarige 
– zoals ze graag zelf zegt – ‘selfmade 
madame’.

Linda is geboren en getogen in 
Wilrijk en gehuwd met Dirk. Samen 
hebben ze een dochter, Lauren. Jaren 
geleden breidden ze hun gezin liefde- 
vol uit met een aantal adoptiepoezen. 
Verder heeft Linda nog enkele passies 
in haar leven, waaronder kamperen, 
geschiedenis en haar liefde voor 
dieren. Linda werkt momenteel als 
HR assistant, maar is ook sinds 2013 
schepen van Senioren, Dierenwelzijn, 
Erfgoed en Volkstuintjes en tevens 
provincieraadslid.

Aangezien Linda, als enige dochter, 
tien jaar mantelzorger was voor haar 
mama, is het beleidsdomein senioren 
voor haar een heel bewuste keuze. De 
groep senioren is heel divers en een 
goed ouderenbeleid gaat niet enkel en 
alleen over zorg. “Onze senioren zijn 
de schakel naar de toekomst. Hun 

kennis en ervaring zijn van onschat-
bare waarde”, aldus VERLINDEN. 

Volgens schepen VERLINDEN merk 
je in Wilrijk heel sterk dat het oude 
dorpsgevoel nog steeds leeft. De 
blijvende aandacht voor het Wilrijkse 
erfgoed, of het nu materieel of im-
materieel is, heeft voor haar dan ook 
absolute prioriteit.

Provincie subsidieert fietspaden (p. 2) ‘Wilryck straten en pleinen’ (p. 2)
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Mooie uitslag voor vijf 
jaar sportbeleid (vervolg)

Genieten van sportevenementen
De voorbije jaren werd gezocht hoe mensen op een sociale wijze nog 
beter kunnen genieten van grote sportevenementen. Daarom organi-
seerden we tijdens de passage van de Antwerp Marathon een bijko-
mende animatiezone in wijk Oosterveld. Het wereldkampioenschap 
en het Europees kampioenschap voetbal kon u volgen op een groot 
scherm op de Bist. Voor het Belgisch kampioenschap wielrennen 2017 
was er een Rik Van Linde-fandorp op het Valaar. Ook daar zag u de 
wedstrijd op groot scherm. 

Dameswielrennen
“Een van de belangrijkste persoonlijke verwezenlijkingen deze legisla-
tuur is het extra in de kijker brengen van het dameswielrennen. Onder 
mijn bevoegdheid heeft dit bestuur ervoor gezorgd dat er tijdens het 
jaarmarktweekend een volwaardige dameswedstrijd is. Jaar na jaar 
wordt deze wedstrijd naar een hoger niveau getild, met een groeiend 
aantal nationale en internationale deelneemsters.”

De voorbije jaren werd er dus goed geïnvesteerd in het lokale sport- 
beleid. Toch zijn er nog tal van zaken die schepen Robert MOENS wil 
meenemen in een volgende beleidsperiode. Zo zijn er in ons district 
nog verschillende sportverenigingen waarmee we oplossingen moeten 
uitdenken voor mogelijke sportinfrastructuur, zalen en pleinen. Ik heb 
alvast de ambitie om mij daar honderd procent voor te blijven inzet-
ten”, besluit schepen van Sport Robert MOENS.

Provincie Antwerpen subsidieerde in 2017 voor bijna  
4 miljoen euro fietspaden
“De provincie Antwerpen zet zwaar in op veilige en 
comfortabele fietspaden voor woon-werk-, woon-
school- en woon-winkelverkeer. Gemeenten kunnen 
bij de provincie subsidies aanvragen voor de aanleg 
en verbetering van hun fietsinfrastructuur. Ze  
moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoor-
waarden respecteren. In 2017 keurden we maar liefst 
3,8 miljoen euro aan fietspadsubsidie goed”, vertelt 
Luk LEMMENS, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Van die 3,8 miljoen euro subsidie was het merendeel bestemd 
voor 35 kilometer bovenlokale fietsroutes voor functionele  
verplaatsingen. “Zo ging 800 000 euro naar de Lostraat in Heist-
op-den-Berg en 700 000 euro naar de Lierbaan in Putte. Hiermee 
kunnen de gemeenten respectievelijk 5,2 en 5,8 kilometer fietspad 
aanleggen. Ook Lille, Kasterlee, Schelle, Aartselaar, Lint, Geel, 
Grobbendonk, Herenthout, Boechout, Nijlen, Berlaar, Schoten 
en Sint-Katelijne-Waver deden een beroep op het Fietsfonds voor 
de aanleg van hun fietspaden”, aldus Luk LEMMENS.

Fietsfonds
De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsover-
eenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies 
om de realisatie van een bovenlokaal functioneel fietsroute- 
netwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo 80 procent 
Fietsfondssubsidie krijgen. De provincie en de Vlaamse overheid 
betalen elk 40 procent. In 2017 betaalden de provincie Antwerpen 
en de Vlaamse overheid ieder 1,85 miljoen euro.

‘Wilryck straten en  
pleinen’
“Dat Wilrijk nog een echt dorp 
in de stad is waar de belang-
stelling voor het verleden en 
het erfgoed van de voormalige 
gemeente groot is, bewijst het 
succes van het nieuwe boek 
‘Wilryck straten en pleinen’”, aldus schepen van 
Erfgoed Linda VERLINDEN. Zij verbaast zich er 
wel eens over dat iemand jaren in een straat kan 
wonen zonder zich af te vragen waar de naamge-
ving nu eigenlijk vandaan komt. Het prachtige boek 
van de hand van oud-districtsburgemeester Gilbert 
Van Nuffel biedt op deze vragen een antwoord. Het 
bevat een schat aan weetjes en meer dan 220 – dik-
wijls voor het eerst uitgegeven – foto’s en schetsen. 

Het boek kon uitgegeven worden dankzij de steun 
van het districtsbestuur. Volgens schepen Linda 
VERLINDEN mag het boek in geen enkele school-
bibliotheek ontbreken en het blijft uiteraard ook 
een mooi cadeau om te krijgen. Menig grootouder 
heeft door dit boek al fijne herinneringen kunnen 
ophalen en zijn ervaringen uit het Wilrijk van  
weleer kunnen delen met zijn kleinkinderen.  
Het prachtige boek kost slechts 20 euro. Je vindt het 
in de Standaard Boekhandel in de Heistraat en aan 
de balie in het districtshuis.

Robert MOENS,  
districtsschepen van Sport

  Luk LEMMENS 
gedeputeerde voor Mobiliteit

Steun het Berrefonds

Loop met N-VA Stad Antwerpen de Antwerp 10 Miles 

De Antwerp 10 Miles & Marathon is een echte klassieker voor ieder zichzelf respecterend loper. Elk jaar 
vinden tienduizenden Vlamingen hun weg naar Linkeroever voor dit grootse loopfeest. De 32ste editie vindt 
plaats op zondag 22 april. N-VA Stad Antwerpen zal net zoals de vorige jaren weer met een enthousiaste 
delegatie deelnemen.

Lopen voor het Berrefonds 
Dit jaar lopen we ons de blaren voor het Berrefonds. Dat fonds biedt met een herinneringsdoos, koesterkoffer, praatgroepen en 
nazorg steun op maat aan de ouders, broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje.

Loop zondag 22 april langs 
de N-VA-tent

Ook dit jaar zetten we onze 
tent op aan het grasveld tussen 
de Gloriantlaan en de Charles 
De Costerlaan op Linkeroever. 
Loper of niet-loper, iedereen 
welkom! In deze tent kan u ook 
uw materiaal veilig achterlaten. 
Of een praatje slaan met de vele 
lopers en supporters! Uiteraard 
kan u ook steeds onze lopers 
langs het parcours een hart 
onder de riem steken.

Meer info vindt u op www.n-va.be/antwerpen

Loop met N-VA Stad Antwerpen de Antwerp 10 Miles 

ZONDAG

22 april

Meer info over het Berrefonds vindt u op www.berrefonds.be

U trekt graag uw loopschoenen aan …
Laat ons weten voor welke loop u zich inschrijft: AG Antwerp Marathon, 
AG Antwerp 10 Miles, AG Antwerp Short Run (5 km) of de Kids Run (1,4 km).

Wie onder de N-VA-vlag wil meelopen (wij betalen uw inschrijfgeld en u krijgt 
een N-VA-shirt), moet zich voor 26 maart via het Antwerpse N-VA-secretariaat 
inschrijven. Uiteraard kan wie later inschrijft zich op 22 april nog steeds bij onze 
lopers aansluiten. Alle info en inschrijven: david.dogge@n-va.be of 0493 36 93 14.

… of sponsort u liever? 
Lopen is niet echt uw ding, maar u steunt graag onze lopers en het Berrefonds? Mail 
dan naar david.dogge@n-va.be voor uw persoonlijke sponsorkaart of stort een 
door u gekozen bedrag op onze rekening. Sponsorgeld kan nog tot 20 april gestort 
worden op rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met 
vermelding van ‘Goed doel 10 Miles 2018’. 

U kan ons voor meer informatie steeds bellen op 0493 36 93 14.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


