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Beste lezer,

We hebben de voorbije zomer erg 
warme dagen gekend. Het was 
zelfs zo warm dat er problemen 
dreigden voor de drinkwaterbe-
deling. De genomen maatregelen 
om zuiniger om te springen met 
drinkwater werden goed opgevolgd 
en de meeste mensen luisterden 
ook echt.

Vaak is het een kleine minderheid 
die de regels niet volgt. Zo is het 
meestal ook een beperkt aantal 
mensen dat hun afval dumpt in 
de bermen en op die manier geen 
respect toont voor hun medemens. 

Soms worden handhavers door 
minderheden belaagd en bedreigd. 
Dat kunnen we niet tolereren of 
proberen goedpraten. Regeltjes 
laten naleven, het botst soms wel 
met onze zachte Vlaamse aard. 
Maar we moeten opmerkzaam 
blijven en geen schrik hebben om 
iemand aan te spreken die niet doet 
wat van hem verlangd wordt. 

Als burger kan je ook zelf een  
oogje in het zeil te houden en 
nuttige informatie verstrekken aan 
zij die beroepsmatig over onze vei-
ligheid waken. Op 15 oktober komt 
minister van Veiligheid Jan Jambon 
hier een en ander over vertellen.  
Ik hoop jullie daar te mogen  
begroeten.

Veel leesplezier.

 Marc De Coninck, 
voorzitter 
N-VA Wijnegem

Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon komt op 15 oktober 
om 11 uur naar Wijnegem.

Het  

aperitiefgesprek  

vindt plaats in Frisomat 

Innovation Center  

(Stokerijstraat 79,  

2110 Wijnegem).

  Elk stukje groen in onze gemeente wordt 
op een gepaste manier onderhouden.

N-VA gaat voor een efficiënt groenbeleid
We krijgen vaak vragen over het groenbeleid van de gemeente.  
De N-VA geeft je graag een blik achter de schermen. 

Geloof het of niet, maar onze gemeente 
behoort tot een van de best onderhouden 
en meest groene gemeenten in de provincie 
Antwerpen. Om het openbaar domein op 
orde te houden, worden er verschillende 
technieken toegepast door een heel aantal 
mensen.

Onkruid aanpakken zonder  
chemische producten
Wist je dat de gemeente al vijftien jaar  
onkruid bestrijdt zonder chemische produc-
ten? In plaats daarvan gebruiken we voor 
verharde stukken waar weinig over gelopen 
wordt, zoals het rusthuis en ’t gasthuis, 
warmwaterstoom. Ook de brug en de hoek 
van de Houtlaan en de Merksemsebaan 
worden met stoom behandeld door werkne-
mers van een sociale werkplaats.

Doordacht beleid
Om het groen in Wijnegem efficiënt te on-
derhouden, werkt de gemeente samen met 
verschillende diensten. Zo worden sommige 
taken uitbesteed aan gespecialiseerde  
firma’s, onderhoudt het gemeentepersoneel 
een deel van het groen en werken we samen 
met PWA-medewerkers. De gemeente maakt 
ook gebruik van een nieuw systeem bij het 
planten van jonge bomen. Op één meter 
wordt er rubber in de grond gestoken, zodat 
de wortels eerst naar beneden groeien. Eens 
de meter gepasseerd, kunnen ze zijwaarts 
hun weg gaan. Zo blijven de stenen op hun 
plaats.

Jan Jambon komt naar Wijnegem

  Heb je vragen over het gemeentelijk 
groenbeleid? Mail dan naar  
lieve.kelders@n-va.be.
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De werken op het Marktplein naderen de eindmeet. 
Dag na dag verschijnen er meer elementen uit het  
ontwerp.

Centraal op het plein staat de kiosk. Daarin is er een toilet, 
water- en elektriciteitsvoorziening en bergruimte. Tijdens de 
zomermaanden kan de kiosk een ideale uitvalsbasis zijn voor 
een pop-up. Of misschien een mooie locatie om na een huwelijk 
even met de aanwezigen te klinken op de toekomst.

Parking en laadpalen
Op het plein en in de aangrenzende straat zullen er 67 parkeer-
plaatsen zijn voor wagens, waaronder enkele voor personen met 
een handicap en twee voor autodelen. Op een modern plein  
mogen uiteraard ook geen (beveiligde) laadpalen voor elektrische 
fietsen en wagens ontbreken.

Aan de zijde van Argenta en het Vleminckhof komen er  
19 plaatsen voor kortparkeren. Hier kan men maximaal  

30 minuten parkeren. Op uitdrukkelijke vraag van de N-VA 
wordt die tijdslimiet ook gehandhaafd met controles. 

Op de Turnhoutsebaan verdwijnt de zone voor de blauwe 
parkeerschijf. Wel zullen er hier en daar beperkte zones voor 
kortparkeren ingericht worden. Zo kan men bijvoorbeeld snel 
een brood halen of naar de apotheek gaan. Na een half jaar zal 
het systeem van kortparkeren geëvalueerd worden. Zodra de 
laatste steen gelegd is, moet het plein nog één maand uitharden. 
Na die maand kunnen de marktkramers hun nieuwe plek op het 
plein innemen. 

Bewegen aantrekkelijk maken 
Vroeger, bij slecht weer, mochten we niet buiten spelen. 
Deden we het wel, dan kregen we een vermaning over ons 
ondoordacht gedrag: “Zie je nu wel, verkleumde handjes, 
blauwe lippen en klapperende tandjes.” “Je bent zelfs nat 
tot op je vel! Straks krijg je nog een fleuris!” Ik wist niet 
wat dat was, maar het klonk alvast onheilspellend. Maar 
liever dat, dan ons te moeten vervelen met altijd diezelfde 
gezelschapsspelletjes of een boek.

  Binnenkort kunnen de marktkramers 
hun nieuwe plek op het plein innemen.

Werken Marktplein gaan 
laatste fase in

  In het voorjaar van 2018 zal het plein officieel ingehuldigd 
worden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leuke, sfeervolle, 
laagdrempelige ideeën. Heb jij hét ideale idee om het nieuwe 
plein in te wijden? Geef ons dan een seintje via  
ivo.wynants@n-va.be.
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Zwembad Wijnegem sluit eind 2019
Wat begin 2013 in het beleidsplan werd opgenomen, is in september op de gemeenteraad gestemd: het  
gemeentelijk zwembad zal op 1 december 2019 sluiten. Op die dag vervalt immers de milieuvergunning.

Al van net na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de N-VA bij 
de buurgemeenten aangedrongen op de hoogdringendheid van 
dit dossier. Slechts negentien procent van de zwemmers zijn 
immers Wijnegemnaars. 

Toch wilden de buurgemeenten nauwelijks een bijdrage leveren 
in de jaarlijkse kosten (om en bij de 250 000 euro per jaar). De 
aanpassingen die nodig zijn om een nieuwe milieuvergunning te 
kunnen aanvragen kosten ongeveer evenveel. 

Veel minder bezoekers
Het gebrek aan interesse bij de buurgemeenten, het dalend aan-
tal gemeentelijke bezoekers voor ons zwembad sinds het ondiep 
is gemaakt en de dreigende extra kosten wegens een algemeen 
verouderde infrastructuur deden ons beslissen het zwembad te 
sluiten. In 2003 kon ons zwembad nog rekenen op 8 000 bezoe-
kers per maand. Nu zijn dat er nog nauwelijks 900. 

Vinden wij het leuk om het zwembad te sluiten? Neen. Maar het 
is de enige mogelijke rationele beslissing. 

Wat er met het gebouw zal gebeuren, bekijken we nog met alle 
betrokkenen (personeel, verenigingen, sportraad …). We opteren 
sowieso voor gepaste bijkomende sportinfrastructuur. 

Uiteraard laten we de scholen niet in de kou staan. We zoeken 
naar een oplossing, zodat onze Wijnegemse leerlingen elders 
terecht kunnen voor hun zwemlessen.

Als je ouder wordt, kies je meer en meer zelf waarmee je je 
vrije tijd invult. Beginnende met de jeugdbeweging. Nog later 
ga je in een sportclub en beweeg je enorm veel. Je was voldaan 
omdat je ‘diep’ was gegaan. Nadien begin je een ander leven. Je 
gaat een nieuwe stek zoeken. Elk vrij moment gebruik je om te 
schilderen, te behangen en zelfs te verbouwen. En die nieuwe 
stek wordt je eigen plek. Alleen, met twee of liefst met nog meer. 
Uiteindelijk is alles af en krijg je meer tijd. Je knusse stek en 
dagritme raken perfect ingevuld. Alles klopt. Je kan berusten, je 
bent voldaan en je ploft in de zetel.

Vanaf nu kan en moet je genieten, maar je mag niet vastroesten 
in die zetel. Hoe zorgen we ervoor dat bewegen weer aantrekke-
lijk wordt? De N-VA stelt voor om de toerist in eigen streek uit 
te hangen. Hoewel Wijnegem niet echt toeristisch is en ook niet 
echt groot, valt er toch heel wat te ontdekken.

Wist je dat de Tuinwijk enkele doorgangsweggetjes heeft, achter 
de huizen door? Dat er een Mariabeeldje hangt op de einde van 

de Galgenstraat? Je kan het Albertkanaal oversteken via een 
tunneltje. Naast de brug kom je in een wijngaard uit en kan je 
verder tot de Zwanebeek. Vanuit de Reigerstraat zie je het  
silhouet van Wijnegem dorp. En nu je er toch bent, via de 
Schijnparklaan kan je de alternatieve route naar Schoten eens 
ontdekken. Heb je de trage weg tegenover de Schijnbeemden-
laan al eens verkend? En een tochtje door het bos van Ertbrugge 
is ook eens iets anders. Via het Karel Verbistpad kom je uit ach-
ter de skipiste in Deurne. Er staat een klein kerkje, een kapel, 
achter de site van Axel Vervoort en nog veel meer.

Deze en andere plekjes kunnen we misschien  
uitwisselen en er een bundeltje van maken.  
Alle suggesties zijn welkom op het  
e-mailadres van onze schepen van Toerisme  
Paul van Dael:  paul.vandael@n-va.be.

  Karel Luyckx,  
secretaris

  Ook jouw voorstellen zijn welkom via  
paul.van.dael@n-va.be

Volg ons op Facebook: 
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!  

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving. 
www.facebook.com/nvawijnegem



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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