
Opwaardering begraafpark Jules Moretus
Wilrijk is een ‘nieuw’ groen rustpunt rijker
Wie deze dagen langs de Jules Moretuslei passeert, kan er niet naast kijken: de oude 
begraafplaats kreeg dankzij het district een grondige opknapbeurt.

Waar vroeger een grote haag het uitzicht 
op dit erfgoedpareltje maskeerde, vindt u 
nu een opgewaardeerde locatie. De haag 
verdween, de graven kregen een grondige 
opknapbeurt en er werden nieuwe aan-
plantingen en wandelpaden voorzien.

Uniek erfgoed
Schepen Linda Verlinden: “Onze groen-
dienst vormde het oude begraafpark aan 
de Jules Moretuslei – waarvan sommige 

Wilrijkenaren het bestaan niet eens 
kennen – om tot een mooie open en 
uitnodigende plek om rustig te
vertoeven. Het nieuwe ontwerp 
nodigt onze inwoners uit om kennis 
te maken met dit unieke stukje 
erfgoed in ons district.”

  Bent u na een bezoekje nieuwsgierig 
naar de verhalen over het begraafpark? 
Haal dan de funeraire wandelbrochure 
op in het districtshuis.

Beste Wilrijkenaar,

Al meer dan een jaar houdt corona ons in een wurggreep. Het virus veranderde ons leven drastisch. Ook onze veerkracht werd fl ink op de proef 
gesteld. Onze Wilrijkse ondernemers, handelaars, horeca en verenigingen slepen zich al even door deze moeilijke tijden. Maar de vaccinaties 
komen op kruissnelheid en langzaam maar zeker raken we uit het COVID-dal. De zon lonkt en dat werd meer dan tijd. Afspreken met vrienden, 
een terrasje doen, op vakantie gaan … Zalige vooruitzichten! Voorzichtigheid en bovenal gezond verstand blijven nog even aangewezen, willen 
we deze pandemie voor eens en voor altijd uit de wereld helpen.

Hoewel het niet evident was, heeft de ploeg van N-VA Wilrijk de afgelopen tijd niet stilgeze-
ten. We hielden contact met onze leden en ontvingen heel wat reacties op de prijsvraag uit 
ons vorige huis-aan-huisblad. Het kriebelt om weer volop activiteiten te organiseren. Stilaan 
kunnen we ons opnieuw onder de mensen begeven. Spreek ons zeker aan om uw bekom-
mernissen met ons te delen, want enkel dan kunnen we er iets aan doen. U weet ons te 
vinden: wij blijven u met raad en daad bijstaan.

Wij wensen u een ongeloofl ijk goede en hopelijk zorgeloze zomer toe.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Districtsschepen van 
Erfgoed Linda Verlinden

Kristof Bossuyt
Districtsburgemeester

Sanne Descamps
Voorzitter N-VA Wilrijk

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 14 juni.
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Hoopvol uitkijken naar meer sport, kermissen en de jaarmarkt
Zoals u wellicht zelf hee�  ondervonden had corona een drastische invloed op allerlei sportactiviteiten en op onze kermissen 
en markten. Trainingen waren beperkt en sporten kon enkel in kleine bubbels. De jaarmarkt kon helaas ook dit jaar niet 
doorgaan. Maar stilaan is er licht aan het einde van de tunnel en districtsschepen Robert Moens maakt al volop plannen. 

“Heel de situatie heeft ertoe geleid dat we de komende jaren zeker gaan investeren in buitensport. Outdoor fitness- en calisthenics-
toestellen zijn mee opgenomen in het budget. We denken volop na over geschikte locaties”, aldus de schepen.

Draad snel weer oppakken
“Kermissen zijn een stedelijke bevoegdheid, maar als ze veilig kunnen doorgaan, geven wij positief advies. 
Ook voor de zomerfoor op de Bist, die plaatsvindt van 31 juli tot en met 10 augustus. Ik kan enkel hopen dat 
de cijfers gunstig blijven evolueren, zodat we met z’n allen beetje bij beetje 
kunnen terugkeren naar het normale”, besluit Robert Moens.

Kruispunt R11 wordt veiliger

De werken aan het zwarte kruispunt van de R11 met de 
Jules Moretuslei zijn zo goed als afgerond. De stroken om 
links af te slaan werden verlengd, en er kwamen stroken 
om rechts af te slaan. Het kruispunt wordt zo maximaal 
conflictvrij. 

Het fietspad kreeg een nieuwe asfaltlaag en werd minder 
hoekig, wat voor meer comfort zorgt. De opstelruimtes 
voor fietsers en voetgangers aan de verkeerslichten zijn nu 
ruimer. Ook de verkeerslichten werden vernieuwd. 

De werken duurden zo’n twee maanden. Om de hinder 
zoveel mogelijk te beperken, werkte men in verschillende 
fases en gebeurden bepaalde werken ‘s nachts.

Provinciale Fietsbarometer zorgt 
voor betere fietspaden
Een doordacht � etsbeleid is gebaseerd op objectieve informatie 
over � etsers en � etsroutes. Daarom helpt de provincie 
Antwerpen de lokale overheden op weg met aanbevelingen 
vanuit de provinciale Fietsbarometer. 

De provincie brengt zo’n 4.000 
kilometer fietsroutes in kaart 
en gebruikt daarvoor volgende 
gegevens: 
• meetfietsgegevens voor de 

aanwezige infrastructuur;
• fietstellingen voor het aantal 

fietsverplaatsingen en hun 
evolutie;

• fietsongevallen voor fiets-
gedrag en infrastructuur;

• enquêtes voor de ervaringen 
en het profiel van de fietsers.

Meer info over de 
Fietsbarometer vindt u op
www.provincieantwerpen.be 
in de rubriek ‘Mobiliteit’.

Districtsschepen van Sport, 
Markten en Foren Robert Moens 

Lange Wapper met geit
Wie met de wagen rijdt, zal hem niet lang of aandachtig kunnen bewonderen. Maar u hoe�  niet 
speciaal naar het Steen in Antwerpen te trekken om de Lange Wapper te zien. Ook in ons Geitendorp 
tre�  u hem aan. 

Waar Doornstraat, Oudestraat en Oversneslaan samenkomen, vindt u het standbeeldje ‘Lange Wapper 
met geit’ (Jan Baptist, 1991). Lange Wapper wijst in de richting van Antwerpen. De geit, Wilrijks sym-
bool, wendt haar blik af van de stad. Een ludiek protest tegen de fusie van Wilrijk met Groot-Antwerpen.

Wilrijkse roots
Volgens de legende is Lange Wapper een geboren en getogen Wilrijkenaar. Geboren in het Wilrijkse 
gehucht de Nachtegaal en ter adoptie meegegeven aan een kinderloos echtpaar uit de Brouwersvliet in 
Antwerpen. Waarna zijn Antwerpse avonturen begonnen. Lange Wapper wordt zodanig met Antwerpen 
geassocieerd dat zijn Wilrijkse roots vergeten worden. Bron: Wilrica

Een aantal confl icten tussen verschillende verkeers-
stromen op het kruispunt werden weggewerkt.

Gedeputeerde voor 
Mobiliteit Luk Lemmens

wilrijk@n-va.be
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Een nieuw districtshuis voor de 
Antwerpenaar
“De historische parel Harmonie is fraai 
gerestaureerd en doet voortaan dienst als het 
nieuwe districtshuis van Antwerpen. Het 
stadsloket verhuist van de Lange Gasthuis-
straat naar deze ruime en lichte plek in het 
Harmoniepark, voorzien van de meest mo-
derne infrastructuur. Onthaalrobot Charlie 
maakt u wegwijs en onze loketmedewerkers 
staan garant voor een aangename dienst-
verlening. Kortom, we gaan voor het ultieme 
gebruikersgemak voor elke Antwerpenaar.”
Nabilla Ait Daoud, schepen van Loketwerking

Antwerpen laat beste van zichzelf zien
“Ten dienste staan van je stadsgenoten 
en elke dag mogen werken aan een 
gezonde, propere en warme stad … wat 
een eer! Ik ga met veel zin de uitdaging 
aan. Met het verstand en hart steeds op 
de juiste plaats. Op de eerste dag al kon 
ik meedraaien met de vrijwilligers in 
het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Daar 
laat Antwerpen het beste van zichzelf 
zien. Sinjoren tonen er hoe hecht onze 
stadsgemeenschap is. Daarom: aarzel 
niet en laat u vaccineren!”
Els van Doesburg, schepen van 
Gezondheidszorg

Eens olympisch, altijd olympisch
“101 jaar nadat de olympische vlag 
met de iconische ringen voor het 
eerst gehesen werd in Antwerpen, 
geven we de ringen voor altijd een 
plaats in de stad. Covid-19 zette 
ons jubileumjaar op waakvlam, 
maar nu poken we met Sporting A 
het olympisch vuur weer op. In 
navolging van de scholen dagen 
we nu ook onze sportclubs uit om 
een reeks olympische uitdagingen 
tot een goed einde te brengen.”
Peter Wouters, schepen van Sport

Groene oase in rand van Antwerpen
Met het programma ‘Groen Kruis’ trekt 
gedeputeerde Luk Lemmens op kruisvaart 
om de groene open ruimtes in de sterk 
verstedelijkte noordoostelijke rand van 
Antwerpen te versterken en te verbinden 
om de woonkwaliteit te verhogen. De 
provincie steekt de handen uit de mouwen 
met tastbare projecten, en met aandacht 
voor recreatie. De aftrap gebeurde in het 
beschermd landschap Ertbrugge, een 
groene oase waarvoor samen met de 
bewoners een beheersplan gemaakt is.
Luk Lemmens, gedeputeerde
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Havenuitbreiding is cruciaal voor 
onze welvaart
“Recent bracht de auditeur bij de 
Raad van State een negatief advies 
uit over de plannen voor extra 
containercapaciteit in de Antwerpse 
haven. Ik roep de Vlaamse Regering 
op om alles in het werk te stellen om 
de broodnodige havenuitbreiding te 
realiseren. Deze investeringen zijn 
namelijk cruciaal voor de toekomstige 
groei van onze haven, en dus ook 
voor onze Vlaamse welvaart en jobs.”
Annick De Ridder, schepen van Haven

Antwerpen opnieuw gaststad voor 
The Tall Ships Races
“Van 22 tot 25 juli 2022 verwelkomt 
Antwerpen opnieuw de zeilschepen die 
deelnemen aan The Tall Ships Races. De 
vorige editie in 2016 trok 500.000 bezoekers: 
een grote bonus voor onze toeristische 
sector. Samen met u kijk ik nu al uit naar 
het prachtige maritieme spektakel op de 
Schelde, aan het ponton bij Het Steen en 
op het Eilandje. Er wacht de schepen en 
bemanningen gegarandeerd een warm 
Antwerps onthaal.”
Koen Kennis, schepen van Toerisme

De N-VA voor u aan het werk
Bedankt, Fons
“Zeven jaar lang was Fons Duchateau een absolute sterkhouder 
van onze bestuursploeg. Antwerpen plukt de vruchten van 
zijn toewijding, rechtvaardigheidsgevoel en praktische 
instelling. Hij beheerde de gezondheidscrisis het voorbije 
jaar uitstekend: ons test- en vaccinatiedorp zijn voorbeelden 
voor Vlaanderen. In juni ging Els van Doesburg aan de slag 
als nieuwe schepen. Lotte Mintjens vervangt haar in de 
gemeenteraad. Ik wens Fons, Els en Lotte veel succes toe.”

Bart De Wever, burgemeester

“Zeven jaar lang was Fons Duchateau een absolute sterkhouder 

Bart De Wever, Fons Duchateau, Els van Doesburg en Lotte Mintjens
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever
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