Open Vld Wilrijk
Op zondag 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus voor de
districtsraadverkiezingen. De verkozen lokale bestuurders zullen het beleid
van ons district vormgeven tot 2025. Hoe moet dit beleid eruitzien en wat
kunnen wij als lokaal bestuur doen om van ons district een leeftijdsvriendelijk
district te maken. Het antwoord op deze vragen vindt u als bewoner terug in
onderstaand document.
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Programma voor de
Districtraadsverkiezing van 14 oktober 2018
Veel woorden, daar houden wij niet zo van. Al zeker niet in verkiezingstijden
waarin een overvloed aan slogans en beloftes in het rond vliegen. Gewoon
dingen doen, daar begint het mee. Handen uit de mouwen, voeten op de
grond. Dat is Open Vld Wilrijk.
Enige tijd geleden lanceerden we onze oproep ‘gewoon doen’. Een krachtige
boodschap aan alle Wilrijkenaars die liever dingen doen dan erover te praten.
‘Gewoon doen’ zegt iets over wie we zijn. Wij zijn een partij die iets gedaan
krijgt, dat hebben we reeds bewezen. We zijn realistisch, en positief
ingesteld. Stap voor stap maken we dingen beter voor iedereen en daarbij
laten we niemand achter. En nu willen we verder doen want de klok loopt, we
hebben geen tijd te verliezen.
De focus van ons verhaal is dus dat we dingen doen in plaats van erover te
praten en de manier waarop we de dingen doen is gewoon, de taal die we
gebruiken is helder, niet hoogdravend. De mensen met wie we ons graag
omringen zijn no-nonsense.
Open Vld houdt van mensen die durven dromen én daar werk van maken,
ondernemende mensen die niet bij de pakken blijven zitten.
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De Open Vld Wilrijk wil daarom samen met haar bewoners de komende
legislatuur verder werken aan een open en verdraagzaam Wilrijk. Het
startschot werd achttien jaar geleden bij aanvang van de decentralisatie in
2001 gelost, Open Vld Wilrijk heeft sedert aanvang steeds haar verplichting
als beleidspartij opgenomen en engageert zich ook nu weer om bij de
komende verkiezingen verder te gaan en invulling te geven aan het project
waar elke Wilrijkenaar het een meerwaarde vindt om in ons zuiderdistrict te
kunnen wonen, werken en ontspannen.
Zo’n project op poten zetten vraagt energie en tijd. Daarom gaat onze partij
er opnieuw 200% voor, omdat u het waard bent.
Soms maken we de bewoner blij, soms is hij teleurgesteld maar steeds
moeten wij als beleidspartij alles in het werk stellen om de gulden middenweg
te vinden en knopen door te hakken, uiteraard mits de nodige inspraak.
Daarom is het zeer belangrijk dat de bewoners hun verantwoordelijkheid
opnemen en in communicatie treden bij elk overleg dat door het
districtsbestuur georganiseerd wordt. Ongeacht waarover het gaat: een
speelpleintje, een hondenweide, een heraanleg groot of klein, een project of
een jeugd- of seniorenevenement . . . . ., de burger moet mee participeren zo
maken we allen samen een leefbaar Wilrijk, voor iedereen.
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Communicatie
Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen
uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord
communicare betekent "iets gemeenschappelijk maken". Communicatie is
behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom
van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd.
Wilrijk is en blijft een communicatief district, met De Nieuwe Antwerpenaar,
de infozuilen, de infoborden, de sms-dienst 8585, de wijkkranten en zoveel
meer. Open Vld Wilrijk wenst de komende legislatuur een districtskrant uit te
geven, een duidelijke communicatiebron met een herkenbaar logo (bij
voorkeur in blauw en geel) die periodiek (bij voorkeur per kwartaal) bezorgd
wordt. We zouden opteren voor een krant die aandacht heeft voor
districtspromotie, die het wel en wee van ons district verwoordt, een krant
waar burgers met goesting iets in kwijt kunnen, een krant waar alle
verenigingen (oa de heemkundige kring Wilrica, onze jumelagevereniging
WNI maar ook bijvoorbeeld Handel en Industrie Wilrijk (HIW)) alsook alle
gedecentraliseerde bevoegdheden aan bod kunnen/moeten komen.
Uiteraard is veel van deze informatie via het internet terug te vinden maar
Open Vld Wilrijk is ervan overtuigd dat een gebundelde informatie brochure
een duidelijke meerwaarde kan leveren. Voor vele ouderen onder ons is het
tenslotte gemakkelijker om een krant ter hand te nemen dan telkens via
internet alle verschillende informatie op te zoeken.
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De bovenlokale communicatie, vooral deze van de hogere overheid (Vlaams
Gewest) druppelt slechts langzaam door tot bij de burger, het is dan ook onze
taak om de verantwoordelijken hiervoor blijvend ter verantwoording te
roepen.

Cultuur
Woordenboek “Van Dale” omschrijft het woord “cultuur” als volgt
Het geheel van geestelijke verworvenheden van een land, volk
enz.; = beschaving: eetcultuur, wooncultuur. De betekenis, het geheel van
geestelijke verworvenheden van een land, volk, enz…, is voor ons duidelijk.
Edoch met de nadruk en doelstelling dat “cultuur” ook een persoonlijk
gegeven is.
Cultuur is een zaak van en vóór iedereen. Hoe meer mensen participeren in
het culturele leven, hoe beter.
Met Open VLD Wilrijk willen wij dat er geïnvesteerd wordt in mensen, niet in
structuren. Op mensenmaat.
Cultuur is er voor de mensen. Daarom moet er voldoende aanbod zijn en een
aangepaste infrastructuur.
Een goed cultuurbeleid start met voldoende inspraak- en overlegmomenten.
Daarbij creëren we een breed draagvlak voor het toekomstige cultuurbeleid.
Een open cultuurraad is daarom een must, vóór iedereen en door iedereen.
Met een afvaardiging van het district & van de verschillende verenigingen,
maar evengoed geïnteresseerde burgers.
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Extra digitale infozuilen aan onze districtsgrenzen die op duidelijke wijze
zoveel mogelijk informatie verschaffen over ons rijke verenigingsleven, de
werking van het districtshuis en dergelijke meer.
Subsidies zijn geen verworven recht maar worden bekeken volgens
beleidskeuze.
We wensen/willen een grote verscheidenheid van het cultuuraanbod,
afgestemd op de diverse behoeften en interesses van de Wilrijkse bewoner.
Daarnaast hebben we ook oog voor de fysieke en financiële toegankelijkheid
van het cultuuraanbod.
Culturele evenementen in Wilrijk zijn een belangrijke meerwaarde voor ons
district. Belangrijk hierbij is dat deze evenementen gedragen worden door de
bevolking en dat er een hoge participatiegraad is vanuit de Wilrijkse
verenigingen.
We willen niet enkel ons centrum en onze dorpskom verrijken maar ook onze
buitenwijken hierbij betrekken.
Momenteel dreigen tal van Wilrijkse erfstukken teloor te gaan. Open Vld
Wilrijk zoekt mee naar een concrete en degelijke oplossing voor het
conserveren van het lokale erfgoed van de “Kring voor Heemkunde Wilrica”.
De aankoop van een erfgoed depot is een must voor het volgende
districtsbestuur. Open Vld Wilrijk denkt hierbij aan de aankoop van de oude
pastorie in de St Bavostraat. Een depot is meer dan een opslagruimte. De
volledige collectie wordt op deze plaats gedigitaliseerd en op die manier
toegankelijk gemaakt. Open Vld Wilrijk wenst hierin de provincie en de stad
te betrekken maar denkt ook dit mede door private sponsoring te kunnen
bereiken.
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Er is veel vraag naar repetitie- en atelierruimte voor (startende) kunstenaars,
ambachtslui en mensen die zich creatief willen uitleven. Open Vld ziet hier
een troef om in overleg met de stad een bedrijfspand te huren of aan te
kopen op de Wilrijkse industriezone. Om het talent van eigen bodem een
podium en meer zichtbaarheid te geven is dus extra ruimte nodig waar men
de gecreëerde kunstproducten kan tonen.
We onderzoeken hoe we leegstaande (winkel)panden tijdelijk kunnen
aanwenden voor kleinschalige culturele evenementen.
Als toonaangevend stripdistrict hebben we in heel ons culturele aanbod extra
aandacht voor kinderen, daaronder valt ook het verstrippen van nutskasten
en het uitzoeken van geschikte locaties voor het aanbrengen van nieuwe
stripmuren, dit blijft dan ook een weerkerend en belangrijk issue.
Mobiliteit en Openbaar Domein
Voor Open VLD is een goed onderhouden, aantrekkelijk en verkeersveilig
openbaar domein één van haar belangrijkste bekommernissen.
Hoewel het huidige bestuur zwaar heeft ingezet op vernieuwing van rijwegen,
fietspaden en voetpaden, is het werk verre van af.
Wilrijk is een district (ons dorp) waar het heerlijk toeven is, Wilrijk moet dan
ook bereikbaar blijven en de vrijheid aan eenieder bieden om op de door hen
gekozen manier ons centrum te bezoeken. Met het openbaar vervoer, met de
fiets maar evenzeer met de wagen. Open Vld Wilrijk moet zich verder
inzetten voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Kinderen,
ouderen en mensen met een beperking vormen een kwetsbare groep.
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Oversteekplaatsen, voetpaden en fietspaden moeten daarom aangepaster
aangelegd worden. Verkeersveiligheid rond de schoolomgeving verdient
extra aandacht.
Vele wijken zijn tijdens deze legislatuur zone 30 geworden. Een zone 30
vraagt ook om aanpassingen, anders schiet dit zijn doel voorbij. Open Vld
eist dan ook van de stad dat er onverwijld bovenlokale middelen worden
vrijgemaakt om van deze wijkstraten ook veilige straten te maken, de
kakofonie aan verkeersborden te reduceren tot een duidelijke inrichting en
om correct toe te zien op de navolging van de snelheidsbeperking in deze
zones 30.
Tijdens de huidige legislatuur werden heel wat inspanningen geleverd om het
openbaar domein te verfraaien. Op het Valaar werden heel wat verouderde
straten opnieuw heraangelegd. Desalniettemin blijken er nog heel wat straten
aan vernieuwing toe. De wijk Valaar is onze oudste wijk met veel
kasseiwegen, waar ook de riolering aangepakt dient te worden. De voorbije
legislatuur werden reeds vele straten in deze wijk vernieuwd. Voor Open Vld
Wilrijk is het belangrijk om ook in de komende legislatuur met dezelfde
inspanning verder te werken om resterende straten heraangelegd te krijgen.
Maar ook de andere Wilrijkse wijken die voorbije jaren on hold gezet werden
ten voordele van het Valaar, verdienen meer aandacht.
Open Vld Wilrijk neemt haar verantwoordelijkheid en het is voor ons prioritair
om de komende legislatuur op de ingeslagen weg voort te gaan.
De Kleine steenweg, de Oudebaan, de Groenenborgerlaan: allemaal
projecten waar jaren voorbereiding aan vooraf is gegaan en die nu in een
eindfase zijn/komen.
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Het industrieterrein Terbekehof zit reeds enkele jaren in een
vernieuwingsfase. Nog eind 2018 mogelijk begin 2019 start de tweede fase
met de heraanleg van de Terbekehofdreef, de Dynamicalaan en het kassei
gedeelte van de Moerelei. Open Vld Wilrijk blijft vasthouden aan het gegeven
dat er geen ‘knip’ komt op de Moerelei.
Niemand kan er nog omheen, de fiets is niet meer uit het straatbeeld weg te
denken.
Heel wat fietspaden zijn heraangelegd of nieuw aangelegd. Open Vld Wilrijk
wil de komende legislatuur voor onze fietsende bewoner of zij die Wilrijk zien
als een te doorkruisen district, de aanleg of heraanleg van cruciale
verbindingsassen in asfalt realiseren waaronder bv het fietspad van de
Heistraat, de Edegemsesteenweg, de Doornstraat (in overleg met
buurgemeente Edegem), de Jules Moretuslei (in overleg met de provincie),
de Spoorweglaan. Deze korte lijst is niet limitatief. Het is de betrachting van
onze partij om minstens deze fietspaden te vernieuwen. Tevens moet er
bekeken worden om verbindingsassen overzichtelijker en oversteekplaatsen
veiliger te maken.
In tegenstelling tot de intentie van bepaalde partijen wenst Open Vld Wilrijk
niet mee te gaan in het afbouwen van parkeerplaatsen. Bij elke heraanleg
van een straat of een plein zal onze partij er over waken en dit in nauw
overleg met de bewoners om het parkeeraanbod minstens te behouden en
indien mogelijk zelfs uit te breiden.
Samen met de stad dient het district te onderzoeken om van dubbelrichting
straten, enkelrichting straten te maken, waar mogelijk kan dit dan ook
uitgewerkt worden.
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Het Vélosysteem dient nog verder vertakt te worden, momenteel is dit
systeem nog niet in alle Wilrijkse wijken ingebed.
Open Vld Wilrijk omarmt een tram in Wilrijk . . . maar niet in de Heistraat, niet
door het centrum. Onze partij zal daarentegen de aanleg van een tramspoor
richting campus zeker blijven ondersteunen maar dan via de logische route
langs de Boomsesteenweg.
Aan het Wilrijkse grondgebied werd in de voorbije jaren een heel aantal
straten extra toegevoegd doch blijven de ontvangsten welke Wilrijk van de
stad ontvangt beschamend laag. Bij uitbreiding van het openbaar domein
dienen de ontvangsten dan ook in verhouding toe te nemen.

Een groen Wilrijk voor iedereen
In Wilrijk bevinden zich de stedelijke serres, vanaf de Neerlandweg
vertrekken elk voorjaar tienduizenden planten en bloemen om de Antwerpse
parken en plantsoenen op te fleuren. Als district waar al deze kleurenpracht
wordt ‘geboren’ moet Wilrijk een duidelijk voorbeeld stellen.
Wilrijk is het op één na groenste district in België en dit moet kost wat kost
behouden blijven. Bij elke heraanleg moet het district voluit kunnen blijven
gaan om meer groen op het openbaar domein te voorzien. Het district heeft
in de huidige legislatuur bewezen dat het dit kan. Tevens moeten de tijdelijke
bebloeming, de zomerse bloemenmanden en de bloemrijke middenbermen
behouden en uitgebreid worden. Meer en mooiere beplanting van de middenof zijbermen, parken, pleintjes en/of toegangswegen moeten dus nog meer
vergroend en bebloemd worden.
Bij elke heraanleg van het openbaar domein moet bekeken worden waar het
district extra groen kan voorzien.
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Het onderhouden van het openbaar groen is een dagelijkse bekommernis.
Open Vld Wilrijk zal bij de stad blijven ijveren om meer personeel in te zetten
om onze straten voetpaden en pleinen onkruidvrij te houden.

Markten en Foren
Tijdens de huidige legislatuur heeft het district werk gemaakt van een
veiligere marktomgeving: de dinsdagmarkt op de Bist is van de rijweg
gehaald, er werd ook opnieuw voor ruim 35 extra parkeerplaatsen gezorgd
tijdens het marktgebeuren. Maar . . . het werk is nog niet af, voor Open Vld
Wilrijk dienen de parkeerplaatsen op de Bist aangepast te worden, de bolle
keikoppen dienen vervangen door afgevlakte kasseien. Dit maakt het voor
onze minder mobiele bezoekers alsook voor de handelaars zelf
comfortabeler om het marktgebeuren te beleven. Tevens zal dit ook een
meerwaarde zijn voor de jaarmarkt.
Na de heraanleg van het Michel Willemsplein kan er een nieuwe start
gegeven worden aan de vrijdagmarkt op dit plein. Momenteel is er op deze
plek als handelaar en bezoeker weinig marktvreugde te beleven, na de
heraanleg zal het plein en de Daniël Herreynslaan ter hoogte van het plein
een mooie locatie vormen om extra markthandelaars aan te trekken om
opnieuw een gezellige vrijdagmarkt te bekomen.
Tijdens de Lente- en Zomerfoor is het evenementenplein het kloppend hart
van het district. De foren worden, en niet alleen in Antwerpen, regelmatig
onder vuur genomen.
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Niet zo in Wilrijk, Open Vld Wilrijk wenst de beide foren op deze locatie te
behouden ondanks dat het niet steeds gemakkelijk doenbaar is wegens
omvang van attracties en beperking van de ruimte.
De beperkte Winterfoor welke enkele malen haar plaats heeft moeten afstaan
wegens Wintervuur en Wintervonk heeft dan toch eindelijk haar plek
gevonden op de punt van de parking.
Onze partij zal alles in het werk stellen om deze Winterfoor niet teloor te laten
gaan.

Senioren
Ons dorp heeft een ruim aandeel senioren op haar grondgebied. Zij
verdienen dan ook extra aandacht. Tegen 2030 zal 1 op 4 Vlamingen een 65
- plusser zijn. Dit brengt tal van uitdagingen met zich mee, ook voor ons
district. Wij moeten bij het uittekenen van onze plannen rekening houden met
het feit dat het aandeel ouderen alsmaar belangrijker wordt in onze
samenleving. Daarom hebben wij als district er alle baat bij om ouderen te
betrekken bij het maken van beleidskeuzes. Vanuit hun
ervaringsdeskundigheid weten zij namelijk als geen ander welke de gevolgen
kunnen zijn van bepaalde maatregelen.
De mutualiteiten, het OCMW en het district zijn de instanties die het meest
betrokken zijn bij het wel en wee, de noden en verzuchtingen van deze
mensen. Het is de taak van het lokaal sociaal beleid om deze zorg binnen het
bereik van de senior te brengen.
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Wat betreft verkeersveiligheid hebben we veel aandacht voor kinderen én
ook onze ouderen. Deze zijn niet altijd even mobiel en reageren bijgevolg
minder alert. Een jongere steekt het voetpad over in vijf seconden daar waar
een oudere er mogelijk vier maal langer over doet. Bij veel ouderen leeft
daarom een terechte zorg over hun mobiliteit op het openbare domein, als
partij kunnen we er alleszins voor zorgen dat bij heraanleg van voetpaden en
oversteekplaatsen de overlast tot een minimum herleid wordt. Wilrijk draagt
bijgevolg de verantwoordelijkheid om zich te profileren als een district van en
voor alle leeftijden. Bij elke beslissing en maatregel, dient rekening gehouden
te worden met onze verschillende generaties.
Open Vld Wilrijk benadrukt ook voor onze senioren het belang van de
aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen in de buurt van openbare
gebouwen, voorzieningen, woonplaatsen van senioren, het centrum . . . .
zodat senioren deze plaatsen gemakkelijk kunnen bereiken.
Het district moet het initiatief nemen om met de seniorenraad jaarlijks een
knelpuntenwandeling in te richten, waarbij de mobiliteitsproblemen die men
onderweg tegenkomt, worden opgelijst. Deze knelpunten kunnen dan verder
aanleiding geven tot het ontwikkelen van adviezen
Open VLD is van mening dat we als partij moeten blijven vechten voor het
behoud van de onderhoudsbijdrage. Als we blijven hameren op de
verantwoordelijkheid van ouders voor
hun kinderen dan moeten kinderen op hun beurt instaan voor hun ouders
wanneer deze hulpbehoevend worden.
Voor Open Vld Wilrijk dient de mantelzorgpremie verder uitgebouwd te
worden.
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Een financiële tussenkomst op de installatie en gebruik van een PAS
(personenalarmsysteem) voor de minder mobiele en de minder begoede
senior dient bekeken te worden. Onze ouderen, hun kinderen en
kleinkinderen voelen zich geruster als men weet dat onze dierbaren te allen
tijde bij iemand terecht kunnen in geval van nood.
De WAS (Wilrijkse adviesraad voor senioren) levert schitterend werk, Open
Vld Wilrijk vraagt dat het districtsbestuur ook in de komende legislatuur
rekening zal houden met de adviezen van deze ouderenadviesraad.
Voor Open Vld Wilrijk is een liberaal Wilrijk een open en verdraagzaam
Wilrijk, een district waarin elke generatie zich op zijn gemak en thuis voelt,
waar men beseft dat de één niet zonder de ander kan, eenieder dient er zijn
steentje aan bij te dragen.

Sport
Open Vld Wilrijk wil zoveel mogelijk Wilrijkenaars aan het sporten krijgen in
de meest kwalitatieve omstandigheden, zowel naar infrastructuur,
betaalbaarheid als naar begeleiding.
Voor Open Vld Wilrijk is alle sport belangrijk, ook denksport. Sport voor
personen met een functiebeperking verdient onze aandacht. Scholen die hun
sportinfrastructuur buiten de schooluren openstellen voor sportclubs moeten
hierin ondersteund worden. Samenwerking tussen verenigingen dient verder
aangemoedigd te worden, tussen sportverenigingen onderling alsook met
onze andere verenigingen, zoals jeugd- en seniorenverenigingen. De
Geitencorrida werd door toedoen van Open Vld Wilrijk opnieuw naar de
zondag van het Kerstmarktweekend gebracht, onze partij zal er over waken
dat dit ook zal blijven. Open Vld Wilrijk pleit ervoor om al onze
sportverenigingen één dag per jaar samen te brengen voor een groots
volksfeest waarop zij zich zelf kunnen voorstellen. Nog teveel jongeren
tussen 12 en 18 jaar komen niet toe aan sporten.
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Jeugd
‘De jeugd van tegenwoordig’, hoe vaak horen we dit niet. Investeren in de
jeugd vandaag is investeren in de toekomst. Het stimuleren van jongeren
staat centraal. Vanuit liberaal oogpunt verwacht de Open Vld niet dat het
district hun middelen, tijd en energie steken in een eigen aanbod voor de
jeugd, maar dat zij bestaande en nieuwe initiatieven die uit de
jeugdgroeperingen zelf komen, coördineren, stimuleren, ondersteunen en
communiceren.
Infrastructuur is en blijft belangrijk om onze jongeren een plek naar hun
behoeften te bieden, lokalen, jeugdhuizen en dergelijke moeten blijvend
opgewaardeerd worden, uiteraard geldt dit niet enkel voor de jeugd maar
tevens voor de culturele organisaties, de seniorenlokalen en andere.
De Open Vld pleit lokaal voor een nog efficiënter gebruik van de beschikbare
sport-, cultuur- en schoolinfrastructuur voor jongeren. De Open Vld wil goed
onderhouden en veilige speelruimtes en een goede inplanting van
speelstraten zonder daarom de lokale middenstand te schaden.
De jeugd vindt constant nieuwe vrijetijdsbestedingen en varianten van
sportbeoefening uit. Hier dient het district sneller op te kunnen reageren, om
te ondersteunen, om potentiele overlast proactief en preventief tegen te
gaan.
Wilrijk heeft vrij veel studenten woonachtig op haar grondgebied, de
aanwezigheid van de Universitaire Instelling Antwerpen is hier uiteraard niet
vreemd aan. Overleg met de studentenverenigingen dient tot stand te komen.
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Straatnaamgeving
Momenteel is de straatnaamgeving een stedelijke bevoegdheid. Door de
nooit aflatende ijver van de heemkundige kring Wilrica en onder het
auteurschap van hun secretaris Gilbert Van Nuffel werd vorig jaar het boek
‘straten en pleinen in Wilryck’ boven de doopvont gehouden.
Bij de voorstelling van dit boek werd nog maar eens duidelijk dat het
toekennen van straatnamen gedecentraliseerd dient te worden. Niemand is
beter geplaatst dan onze eigen heemkundige kring om met geschiedkundige
preciesheid straatnamen te bepalen. Open Vld Wilrijk pleit ervoor om van de
straatnaambepaling een lokale bevoegdheid te maken.

Bovenlokaal en noodzakelijk voor een leefbaar Wilrijk
Personeelsbestand
Open Vld Wilrijk eist een uitbreiding van het personeelsbestand op
districtsniveau.
Open Vld Wilrijk gaat voor een Park Spoor zuid.
De oude spoorwegberm gelegen langs de Frans Van Dunlaan en de
Vredebaan te Wilrijk/Mortsel is aan opwaardering toe.
In navolging van het project Park Spoor Noord wenst Open Vld Wilrijk samen
met Open Vld Mortsel een Park Spoor Zuid op hun grondgebied te realiseren.
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Samen met onze vrienden uit Mortsel zouden we graag een project op poten
zetten om van deze berm een Landmark te maken, dit noemen we eerherstel
met betrekking tot onze plaatselijke geschiedenis.
Wilrijk en Mortsel slaan de handen in elkaar om tijdens de komende
legislatuur een rust-, sport-, recreatie- en ontspan plek te maken van deze
oude spoorwegberm.
Heel belangrijk voor Open Vld is de aanleg van een verbinding tussen de
beide bermen door middel van een voet- en fietsbrug over het kruispunt van
de Fort-V straat met de Jozef Hermanslei.
Het budget om zo een park te realiseren kan onmogelijk gedragen worden
door het district Wilrijk en de stad Mortsel, daarom zien beiden hogerop naar
de provincie en het Vlaams Gewest om dit project te ondersteunen. Open Vld
Wilrijk hoopt dat de Stad Antwerpen in dit project een duidelijke meerwaarde
ziet voor de zuidrand en positief staat tegenover dit voorstel om mee te
participeren op het grondgebied Wilrijk.
Het zuiderdistrict Wilrijk is toe aan een gezonde verandering
Open Vld Wilrijk verwacht van de Stad Antwerpen om dringend gesprekken
aan te gaan op Vlaams niveau met betrekking tot de
afbraak/ombouw/ondertunneling van het viaduct. De stad kan naar analogie
met onder andere Oosterweel hier een voortrekkersrol spelen, een visie
ontwikkelen. Als Antwerpen haar schouders onder dit dossier zet zoals zij dit
gedaan heeft met andere grote projecten kan Wilrijk er een extra groene long
bijkrijgen.
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Openbaar vervoer
ALLE wijken dienen van openbaar vervoer bediend te worden, de Lijn moet
hier dringend haar verantwoordelijkheid nemen, in Wilrijk worden sommige
wijken niet of onvoldoende van openbaar vervoer voorzien.
Opwaardering Pastorie
De pastorie in de St Bavostraat is DRINGEND aan restauratie toe, deze is
eigendom van de stad. Wilrijk eist in de komende legislatuur de vernieuwing
van dit pand om onder andere onze heemkundige kring WILRICA terug een
deftig onderdak te bieden na de brand in het Steytelinckkasteel. Ook het
stripmuseum kampt met plaatsgebrek, vragende partijen zijn er dus te over
om van deze pastorij een Wilrijkse toplocatie te maken.
Parkeren
Gratis parkeren blijft voor Open Vld Wilrijk een prioriteit (behoud van de
Blauwe Schijf op de Bist).
Niet voor niets heeft Wilrijk nog een bloeiende en boeiende handelskern.
Desalniettemin zien we het betalend parkeren vanuit Antwerpen richting
districten uitdijen als een olievlek.
Niet voor niets is en blijft de Open Vld Wilrijk de enige partij die consequent
haar plaatselijke handelaars/middenstand blijft ondersteunen. De
middenstandsorganisaties UNIZO en WIZO verdienen dan ook alle aandacht.
Hun vragen en bekommernissen moeten ook de onze zijn.
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Stadsboerderij wordt Kinderboerderij
Dringend dient de Stadsboerderij in eer hersteld te worden. Open Vld vraagt
niet meer, ook niet minder om van de Stadsboerderij opnieuw een
Kinderboerderij te maken, dus in eigen stadsbeheer en met eigen
stadspersoneel (met het hart op de juiste plaats) aangevuld met hopelijk
opnieuw vele vrijwilligers.
Opnieuw een kinderboerderij als ontmoetingsplaats voor duizenden jongeren,
hun mama’s, papa’s, oma’s en opa’s.
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