Zaterdag 16 maart
@ ’t Gasthuis
van 11 tot 16 u
En wat vind jij?

Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422 - 2110 Wijnegem

Om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen, om de
zes jaar een nieuwe bestuursploeg, om de zes jaar
een nieuw beleidsplan… Er is dus weer werk aan de
winkel. Wat komt er de volgende zes jaar op ons af?
Wat staat er op stapel? Welke uitdagingen gaan we
aan? Waar moeten we nu eens echt werk van maken?
Wat met mobiliteit, klimaat, duurzaamheid, wonen,
welzijn, gezondheid, onderwijs…
Met een grote enquête peilen we naar jouw mening.
Doe mee, vul de enquête in en laat ons weten wat jij
ervan vindt.
Naast de enquête en op de koffie bij… zijn er op ‘Wijnegem spreekt’ nog gelegenheden om jouw mening te
geven. Bij de vliegende reporters bijvoorbeeld, of bij
de kletspot.

Op de koffie bij

Onze nieuwe bestuursploeg sloot een bestuursakkoord af met haar ideeën en visie voor de komende
zes jaar. Onder de slogan ‘Samen vooruit’ zette ze de
grote lijnen uit hoe we samen kunnen werken aan een
mobiel, kansrijk, ondernemend èn leefbaar Wijnegem.
Samen, dat zijn zij, wij, jij.
Kom op de koffie bij de burgemeester of een van de
schepenen en geef ze stof tot nadenken.
Aftrap op Wijnegem spreekt!

Kom gezellig kletsen rond de kletspot

Ook onze vrijetijdsdiensten zijn benieuwd naar jouw
wensen omtrent cultuur in de brede zin van het woord.
Een tas koffie, goed gezelschap en een gezellige babbel. Benieuwd welke gespreksonderwerpen er in de
kletspot steken? Waag je kans en kletsen maar!

Grote projecten
Jan Vlemincktoren

De plannen om de Jan Vlemincktoren te restaureren
liggen al een tijdje klaar. Met de subsidieaanvraag zat
het mee want de subsidies zijn ondertussen toegezegd. Benieuwd naar de plannen? Kom dan zeker
kijken op 16 maart.

Masterplan De Leeuw

De restanten van het gebouw De Leeuw zijn gesloopt.
Maar wat gebeurt er ondertussen met de terreinen
van het voormalige perceel De Leeuw? Een skateterrein en een multisportterrein liggen er al maar wat
doen we met de rest? Jeugdlokalen….

De Turnhoutsebaan waardevol
onroerend erfgoed

Wie al eens aandachtig langs de Turnhoutsebaan
liep, heeft waarschijnlijk wel enkele leuke gevels
opgemerkt. Zo ook Regionaal Landschap De Voorkempen. Zij voerden een studie uit voor een gedeelte
van de Turnhoutsebaan. Het project Waardevol onroerend erfgoed langs de Turnhoutsebaan is zo goed
als afgerond. Van de voorgevels maakte Regionaal
Landschap De Voorkempen foto’s. Die foto’s stellen
we nu graag tentoon.
Een wandeling langs de Turnhoutsebaan in ’t Gasthuis.

Nieuwe brug Albertkanaal
Weg met asbest

Laten we er geen doekjes om winden: asbest zit overal. In onze huizen en in onze omgeving. Vroeger, en
zeker tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw, leek het
immers een prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is
sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest ook
gevaarlijk is. De vezels waaruit het bestaat, kunnen
op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. Je
ademt ze dus maar beter niet in. Alleen als je woning
van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met
asbest in huis zit.
Met het actieplan ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ wil
Vlaanderen asbesthoudende materialen versneld en
gefaseerd afbouwen. Omdat het echter handenvol
geld kost, worden er subsidies voorzien om asbesthoudende materialen op een correcte wijze in te zamelen en te verwerken.

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per
jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in
Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het
voorbije decennium een steile opgang.
Om de capaciteit van het Albertkanaal te vergroten,
worden de bruggen over het Albertkanaal verhoogd
tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m. Dat maakt
het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.
Sinds 2015 hoorden we nog weinig over de nieuwe
brug. Maar dat er een nieuwe brug komt, was wel zeker. Nu liggen er nieuwe plannen voor. Er blijven twee
alternatieven. Een openbaar onderzoek en infovergaderingen van de Vlaamse Waterweg volgen nog maar
wij krijgen de primeur.

IGEAN zet graag mee haar schouders onder het versneld verwijderen van asbest uit onze leefomgeving en
legt je heel graag uit wat ze voor jou kan betekenen.

Uitbreiding tuin ’t Gasthuis

’t Gasthuis krijgt een mooi stuk tuin bij. Het vroegere
recyclagepark en het ‘zoutkot’ verdwijnen en worden
omgetoverd tot tuin. Ook de parking wordt iets groter
en we voorzien er een betere circulatie.

Mobiliteit

The Human Scale

50% van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden. In 2050 zal dit percentage gestegen zijn naar
80%. Het leven in een megastad is zowel intrigerend
als problematisch. In grootsteden kampen we op dit
moment al met zaken als brandstofschaarste, klimaatverandering, eenzaamheid en ernstige gezondheidsproblemen. De vraag is: willen we dat, en waarom?
De Deense architect en hoogleraar Jan Gehl bestudeerde 40 jaar lang het menselijke gedrag in steden.
Hij documenteerde hoe moderne steden menselijke
interactie afstoten en is van mening dat we bij het bouwen van steden rekening moeten houden met begrip,
interactie en intimiteit. Gehls ideeën inspireerden de
ontwikkeling van wandelstraten, het aanleggen en
verbeteren van fietspaden en het herorganiseren van
parken, pleinen en andere publieke gebieden, zowel
in Kopenhagen als in vele andere steden in het noorden. Wereldsteden als Melbourne, Dhaka, New York,
Chongqing en Christchurch worden nu geïnspireerd
door Gehls werk en de ontwikkelingen in Kopenhagen.
Benieuwd naar een nieuwe kijk op wonen? Bekijk de
film in de theaterzaal.

Infostand deelmobiliteit

De bevolkingsgroei zorgt voor druk op de bestaande
infrastructuur, de openbare ruimte en het klimaat. Door
de verdichting van steden, grotere duurzaamheidsambities, veranderende mentaliteit van (stad)bewoners en nieuwe technologieën is de vraag naar passende mobiliteitsoplossingen die de druk op steden en
het milieu verminderen heel actueel geworden.

De Waterbus

Sinds 18 februari vaart De Waterbus om het half uur
langs de nieuwe oostelijke route op het Albertkanaal.
De nieuwe route is acht kilometer lang en krijgt vijf
halteplaatsen: Havenhuis, Fietsbrug IJzerlaan (Merksem), Brug van den Azijn (Deurne), Hoogmolendijk
(Schoten) en Brug Houtlaan (Wijnegem). De haltes liggen telkens aan een brug zodat ze vanop beide oevers
makkelijk bereikbaar zijn. Het ritje duurt ongeveer 40
minuten.
De eerste lijn richting Havenhuis vertrekt om 6.15 uur
vanuit Wijnegem. Ook tijdens het weekend kan je gebruik maken van De Waterbus.
Haal je persoonlijke brochure met tarieven en tijdstabellen af aan de infostand.

Uitgebreid testmoment voor elektrische step,
elektrische fiets en plooifiets

Veiligheid
Politiezone MINOS

Onze lokale politie Minos is
een organisatie in verandering. Binnenkort verhuizen ze
naar een nieuw gebouw en
ondertussen bouwen ze ook
verder aan de organisatie. Interesse? Kom dan gerust eens
langs op hun infostand met:






Demonstratie door hondengeleiders
Alcoholtesten
Technopreventie en BIN
Wijkpolitie
Politievoertuig en materialen

Ook een politiemotorfiets kan je van dichtbij bekijken,
met mogelijkheid tot fotoshoot voor de kinderen.

Brandweer Zone
Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen staat ook dag-en-nacht
klaar voor de mensen van
Wijnegem. Daarom zijn ze
met plezier aanwezig op
‘Wijnegem spreekt’.
Ervaar met een Virtual Reality-expirience wat je moet
doen bij brand. Of beter nog: hoe je brand kan voorkomen. Bekijk ook een brandweerwagen van heel
dichtbij.

Mini-jobbeurs

Defensie zoekt 250 nieuwe medewerkers. Maar ook bij
politiezone MINOS en bij ons eigen lokaal bestuur zijn
er nu en op korte termijn verschillende vacatures. Zegt
werken bij de overheid jou wel wat? Passeer dan zeker
langs de infostands.


Welzijn
Thuisdiensten

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde
omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol
leven leiden. Om ouderen langer zelfstandig thuis te
laten wonen is het belangrijk om hun zelfredzaamheid
te versterken. Soms kan dat al door enkele uren zorg
thuis te bieden. Naarmate de noodzaak kan de zorg
worden uitgebreid.
Onze welzijnsdiensten hebben een hele waaier van
diensten die dit mogelijk maken. Kom kennismaken en
overtuig jezelf.
Dagopvang Het Klaverblad
Wanneer je behoefte hebt aan gezelschap, een
zorgende hand of een leuke activiteit.
Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Voor hulp in het huishouden en bij de persoonsverzorging (wassen, aankleden, haarverzorging, dagelijks
toilet…)
Reguliere poetsdienst & Poetshulp dienstencheques
Huishoudhulp voor het schoonmaken van de woning
en de strijk.

Bon voor gratis ticket
voor De Waterbus
Vul deze bon volledig in, geef hem af aan het onthaal op zaterdag 16 maart en ontvang een gratis
ticket voor De Waterbus.
Naam: ___________________________________
Adres: ___________________________________

