9 535 x bedankt!

Met meer dan 38 % van de stemmen hebt
u ons opnieuw uw vertrouwen gegeven.
De volgende zes jaar werken we verder aan
een veilig en welvarend Wilrijk.

WILRIJK
  wilrijk@n-va.be I

Dank u,
Wilrijk!
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Uw verkozenen voor Wilrijk
Districtsraad

Kristof Bossuyt

Linda Verlinden

Robert Moens

Magda Biesemans

Luk Lemmens

Monique Mahieu

Xeno Wauters

Sophie Stukken

Philippe Kussé

Els Vanderelst

Antwerpse gemeenteraad Provincieraad
Luk Lemmens haalde bij de provincieraadsverkiezingen maar liefst 43 278
voorkeurstemmen.

Liesbeth Homans

Nabilla Ait Daoud

Daarmee deelt hij het erepodium
met Theo Francken en Jan Jambon
qua voorkeurstemmen.
Als boegbeeld is hij trots om de
provincie opnieuw te leiden.
Onze partij haalde maar liefst
14 van de 36 zetels binnen.

Sanne Descamps

Veilig thuis in een welvarend Wilrijk

Luk Lemmens
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Hondenspeeltuin
in Park van Eden
Het Park van Eden was al een aangename plek voor wandelaars en kinderen die willen ravotten.
Nu kunnen honden zich er ook volop uitleven.
Wilrijks districtsschepen voor Dierenwelzijn Linda VERLINDEN: “Niet enkel mensen, maar ook
stadshonden hebben nood aan voldoende beweging. Daarom willen we met deze eerste
speeltoestellen hun bezoek aan de loopzone in het Park van Eden extra avontuurlijk maken.”
Alle toestellen zijn vervaardigd uit Douglashout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met
PEFC-label. De hondenspeeltuigen werden allemaal op voldoende afstand van elkaar geplaatst,
zodat de hondenzone nog steeds goed gemaaid kan worden.

Linda VERLINDEN,
Districtsschepen voor Dierenwelzijn

N-VA Wilrijk wenst u fijne feestdagen!

wilrijk@n-va.be
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Beste Antwerpenaar
Met een straatlengte voorsprong is de N-VA opnieuw de grootste
partij van ’t Stad. Bijna 100 000 Sinjoren gaven ons hun vertrouwen.
We behouden de zetels die we in 2012 veroverden. Dat is een
ongelofelijke prestatie. Ik ben daar enorm blij om en voel me
ook nederig om gesteund te worden door meer dan een op de
drie Antwerpenaren. Want we hebben het niet cadeau gekregen.
Het is een stevige campagne geweest. De bekroning van zes jaar
verandering.

Ondertussen verdwijnen de parkings op de kaaien onder de
grond om plaats te maken voor een fantastische fiets- en
wandelpromenade. We herstellen de band tussen de stad en
de Schelde. We herwaarderen ons erfgoed in volle glorie. De
Handelsbeurs, een van de parels van onze stad en icoon van onze
geschiedenis, stond op instorten. Tot wij er eindelijk werk van
maakten. Begin volgend jaar kan elke Antwerpenaar er opnieuw
van genieten.

Antwerpen verandert zichtbaar. De criminaliteit daalde met
bijna een derde. De haven groeit jaar na jaar, onze industrie
investeert en er zijn jobs op overschot. De stadskas is uit de
schulden, de Vlaamse voogdij is na twintig jaar afgeschaft. En we
hebben het grootste mobiliteits- en leefbaarheidsproject van de
eeuw verwezenlijkt.

De N-VA is ondertussen gegroeid tot een hechte en warme familie
waar iedereen zich welkom kan voelen. Een sterke, Vlaamse
volkspartij met een gemeenschappelijk verhaal. We willen allen
veilig thuis zijn in een welvarend Antwerpen. Wij staan aan
het roer om van onze Koekenstad weer de grootstad te maken
waarop iedereen fier kan zijn.

We sloten het Toekomstverbond met de Vlaamse overheid en de
burgerbewegingen, zodat de Oosterweelverbinding onze files
kan oplossen na twintig jaar treuzelen en procederen. We krijgen
er meteen een gigantische opportuniteit bij. De overkapping van
de Ring zal onze Koekenstad mooier en groener maken. Dit zijn
geen dromen, de spade steekt in de grond.

Met uw steun maken we Antwerpen steeds veiliger, zorgzamer
en welvarender. We zullen onze kinderen en kleinkinderen een
mooiere, betere en groenere stad nalaten. Daar werken we de
volgende zes jaar hard aan verder.
Bart De Wever
Burgemeester

www.n-va.be/antwerpen

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

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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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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