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De Verandering werkt in Wilrijk!
Dat ook in Wilrijk de Verandering werkt, mag duidelijk zijn. Met districtsburgemeester
Kristof BOSSUYT, schepen van Senioren, Volkstuintjes, Erfgoed en Dierenwelzijn Linda
VERLINDEN en schepen van Sport Robert MOENS worden grote stappen vooruit gezet.
Heel wat straten werden heraangelegd om zo de jarenlange achterstand weg te werken. Onder meer de
Sint-Bavostraat, het Kolonel Slaterplein, de Egied Segerslaan, de Neerlandweg en de Julius De Geyterstraat
zitten in een nieuw kleedje. We zetten bovendien extra in op het onderhoud van onze straten en pleinen.
Eind 2018 zal Wilrijk eindelijk, na vele jaren stilstand, een vernieuwde Kleine Steenweg hebben.

Kristof BOSSUYT, Linda
VERLINDEN en Robert MOENS
Linda VERLINDEN en twee dames die
gebruik maken van de mantelzorgpremie.

Kristof BOSSUYT, Linda
VERLINDEN en Robert MOENS
Onder impuls van de N-VA werd Wilrijk een echt stripdistrict. Zo kan je talloze nutskasten terugvinden met
striptekeningen en zorgden we voor de realisatie van
deze prachtige stripmuur in het centrum van Wilrijk.

Schepen van Senioren Linda VERLINDEN draagt senioren een warm hart toe.
Daarom vernieuwden we de Wilrijkse Adviesraad voor Senioren. 55-plussers die
graag hun steentje bijdragen aan het Wilrijkse seniorenbeleid, werken actief mee
aan een gedragen seniorenbeleid. Daarnaast zorgde schepen Linda VERLINDEN
voor een betere omkadering van zorgbehoevenden door een premie toe te kennen
aan de mantelzorger. Deze mantelzorgpremie is een ‘waarderingsvergoeding’ voor
de mantelzorger die instaat voor de zorg van een dierbare. Dit draagt er mee toe
bij dat de zorgbehoevende langer thuis kan blijven wonen.
Meer groen is een absolute prioriteit. Districtsburgemeester Kristof BOSSUYT
zag erop toe dat er deze legislatuur maar liefst 500 bomen werden geplant in
Wilrijk. Zo bouwen we mee aan een groener Wilrijk! Ook onze volkstuintjes zijn
belangrijk. Het idee van schepen Linda VERLINDEN voor een extra pop-upvolkstuin kreeg vorm door de opstart van de BIT-boerderij.

Kristof BOSSUYT

Verkeersveiligheid is
enorm belangrijk in ons
vaak erg drukke district.
Op initiatief van districtsburgemeester Kristof
BOSSUYT schaften we
elektronische snelheidsborden aan met smileys.
Graag traag in Wilrijk!
Daarnaast focusten we
op het herstellen en
heraanleggen van voeten fietspaden.

Veilig thuis in een welvarend Wilrijk

Linda VERLINDEN

Kristof BOSSUYT
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Robert MOENS
Bewegen is essentieel. Sport staat daarom centraal in Wilrijk. Schepen van Sport Robert MOENS zorgde voor de aanleg van het kunstgrasveld
voor VK Valaarhof, Sporthal De Bist kreeg een nieuwe vloer en tribune, er kwam een tillift in zwembad Ieperman en tal van sport- en speelveldjes
werden verfraaid en aangepast. Sporters kunnen trainen op een gloednieuw calisthenicsparcours. Daarnaast voegden we een elite dameswedstrijd toe aan de derny van de jaarmarkt, een verwezenlijking waar Robert MOENS erg trots op is. Sinds deze legislatuur is er tot slot een extra
animatiezone tijdens de Antwerp Marathon op het Oosterveld (nieuw zorgcentrum en Pius X). Zo betrekken we ook dat stukje Wilrijk bij activiteiten.
Erfgoed houden we in ere in
Wilrijk, dat staat buiten kijf. Schepen
van Erfgoed Linda VERLINDEN
zorgde mee voor een doorbraak in
het renovatiedossier van Kasteel
Hof Ter Beke. Na een periode van
30 jaar verval en leegstand werd
dit kasteel, waar al melding van
werd gemaakt in de 14de eeuw, in
zijn oorspronkelijke glorie hersteld.
Dit is inmiddels gerealiseerd en
het kasteel wordt uitgebouwd als
evenementenlocatie. Bovendien
ondersteunden we onze Wilrijkse
kring voor heemkunde Wilrica.
Dat resulteerde onder meer in het
straatnamenboek ‘Wilryckse straten en pleinen’ en de onthulling van
twee gerestaureerde gaslantaarns.

Linda VERLINDEN, Kristof
BOSSUYT en Robert MOENS

Linda VERLINDEN

De winter is nog mooier in Wilrijk dankzij de N-VA. Met de
nieuwe kerstverlichting in het centrum en het gloednieuwe
evenement Wintervonk maken we het erg gezellig tijdens de
wintermaanden.

Opening fietsbrug Berchem:
pronkstuk van de F1
Meer dan 5 000 fietsers hebben uitgekeken naar de dag van de opening van
de fietsbrug over de Singel in Berchem. Op 2 mei openden de provincie en de
stad Antwerpen het 600 meter lange traject dat het fietsparkeergebouw aan
het station Antwerpen-Berchem met de Posthofbrug verbindt. Dankzij deze
nieuwe fietsbrug steken de fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen
het drukke kruispunt met de Singel veilig en vlot over.

Schepen van Dierenwelzijn Linda VERLINDEN
heeft een hart voor dieren. Ze zorgde ervoor
dat er in Wilrijk meer aandacht is voor dierenwelzijn. De veemarkt werd omgevormd tot een
veetentoonstelling en dankzij het nieuwe strenge
reglement worden er sinds 2014 geen paarden
met blokstaart en gecoupeerde dieren meer
toegelaten. Op de Bist kwam een bijenhotel en
eerstdaags realiseren we een eekhoornbrug in de
Kerkeveldstraat. Tot slot kan je trouwe viervoeter
zich binnenkort uitleven op nieuwe speeltoestellen
in de hondenloopzone in het Park van Eden.
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De fietsbrug over de
Singel maakt deel uit
van de fietsostrade
F1 AntwerpenMechelen-Brussel.
Het is een cruciaal
punt op deze route.
Elke werkdag steken
meer dan 5 000
fietsers het kruispunt
van de Antwerpse
Luk LEMMENS
Singel en de Posthofbrug over. “Met deze
fietsbrug verhogen we de verkeersveiligheid, vervolledigen we de fietsostrade
F1 Antwerpen-Mechelen en realiseren we een zeer grote reistijdwinst voor de
fietsers. Fietsers kruisen voortaan geen autoverkeer meer en moeten niet meer
wachten aan de verkeerslichten”, aldus Luk LEMMENS, provinciaal gedeputeerde
voor Mobiliteit.

Veilig thuis in een welvarend Wilrijk

3

Koen Kennis

Veilig thuis in
een welvarend
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de
ingeslagen weg van verandering.
De voorbije jaren is Antwerpen
opnieuw een veilige, financieel
gezonde en meer sociale stad
geworden. Op 14 oktober willen we
dan ook graag met u een nieuw
contract sluiten voor nog eens zes
jaar doortastend bestuur.
Daarvoor hebben we sterke plannen voor
de toekomst, die op het ledencongres onder
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

Bart De Wever

Fons Duchateau

 Zo zal wie hardnekkig sluikstort, verplicht

gemeenschapsdienst moeten doen en zijn
afval zelf opruimen.

 Er komt een wandel- en fietsbrug over

de Schelde en we zetten met gescheiden
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig
in op verkeersveiligheid. En dankzij de
Oosterweelverbinding, een eigen verkeerscentrum en vervoersmaatschappij gaan we
ons vlot verplaatsen.

Annick De Ridder

Nabilla Ait Daoud

 We binden de strijd aan met eenzaamheid

en laten niemand achter. Maar we zorgen
er ook voor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Kansarme kinderen
horen op school. Desnoods met zachte
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands
en worden we allemaal Antwerpenaar.
De stad wordt een partner bij de keuzes
die u maakt, van uw eerste woning tot het
rusthuis.

En dat allemaal in een stad die nog veiliger,
groener, bruisender, sportiever en voor
iedereen mobieler wordt.
Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een
welvarend Antwerpen.

Het volledige stadsprogramma
van de N-VA vindt u op
www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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