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 Tegen het einde van 2017 zullen de eerste fietsers over de nieuwe fietsbrug aan Berchem 
station rijden

In Berchem wordt gewerkt
Na de grote inhaalbeweging sinds 2013 inzake het basisonderhoud van ons openbaar 
domein wordt het stilaan tijd om de eerste resultaten te gaan zien van de grotere 
openbare werken. Zowel in 2016, 2017 en 2018 zal Berchem een pittige transformatie 
te wachten staan. Het zal voor de bewoners en gebruikers niet altijd even leuk zijn, en 
laarzen zullen zeker van pas komen. 

Wat staat er ons te wachten? De noodzakelijke rioleringswerken in de Boomgaardstraat 
zijn voor ons de aanleiding om een nieuw asfaltwegdek, nieuwe verlichting, nieuwe 
stoepen en 3 extra verkeersdrempels aan te leggen. Gezien de lengte van de straat zal dit 
een groot deel van 2017 duren. Nadien zal de straat volledig zone 30 zijn. De chicane in 
de Posthofbrug zal met de heraanleg van de Stanleystraat mee verdwijnen.

Ook de Guldenvliesstraat zal samen met de riolering eindelijk heraangelegd worden en 
we hopen hiermee de “hel van Zurenborg” terug fietsbaar te maken. Het samentuintje 
ter hoogte van het kruispunt met de Transvaalstraat kan dan helemaal openbloeien.

De Zillebekelaan wordt in 2017 een plein waar het leuk vertoeven zal zijn. Gezonde bo-
men krijgen terug de kans om zich te ontplooien. We hebben extra aandacht gestoken in 
het behoud van de sociale functies zoals de markt, de kermis en algemene verblijfsruim-
te. De centrale ligging in de Groenenhoek zal snel leiden tot een gezellige ambiance.

Lees verder op volgende bladzijde 2

Editoriaal

Beste Berchemnaar, 

Het jaareinde is weer in zicht. De 
dagen worden korter, de sfeerverlich-
ting verschijnt en de jeneverflessen 
worden geopend. We hebben ons vo-
rige maand al kunnen verwarmen aan 
het muziektheater ‘Wereldschemer’ 
dat de tragedie van de ‘Groote Oorlog’ 
magistraal overbracht. De commen-
taren waren unaniem lovend. Wie 
zich verder in de Eerste Wereldoorlog 
wil verdiepen, nodig ik uit om op 15 
februari 2017 af te zakken naar het 
Huis van de Sport. Daar zal een uiterst 
boeiende lezing plaatsvinden over de 
Vlaamse Beweging tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Allen daar heen!

Uiteraard zullen we 2017 eerst inzet-
ten met de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie van N-VA Berchem. Dit jaar hebben 
we niemand minder dan viceminis-
ter-president Liesbeth Homans weten 
te strikken om een woordje uitleg te 
geven bij haar beleid. In tussentijds zal 
u kunnen genieten van een glaasje en 
een hapje. Neem gerust uw vrienden 
en familie mee naar zaal Senaat op 
Berchem Sport. Tot dan! 

Johan Klaps
Voorzitter 
N-VA  
Berchem

 Vrijdag 23 december 2016 – Music for Life – markt Zillebekelaan – 10 tot 14 uur. N-VA Ber-
chem verkoopt heerlijke erwtensoep, hartverwarmende glühwein en borreltjes voor het goede 
doel.
 Zondag 22 januari 2017 – Nieuwjaarsreceptie N-VA Berchem – Zaal Senaat – 11 tot 14uur. 
Dit jaar krijgen we bezoek van viceminister-president Liesbeth Homans.
 Woensdag 15 februari 2017 – Lezing over de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereld-
oorlog - Thema Heldenhulde – Huis van de Sport – 20.00uur

Noteer alvast in uw agenda!
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Heeft u vragen, suggesties of wilt u pijnpunten in uw wijk  
melden? Contacteer een van onze wijk aanspreekpunten!
Fruithof:
Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3  
mia.monden@n-va.be

Groenenhoek:
Jan Poppe, Wapenstilstandlaan 49  
jan.poppe@n-va.be

Oud-Berchem:
Peter Correwyn, Vredestraat 54 
peter.correwyn@n-va.be

Pulhof:
Berlinde De Bock, Niellonstraat 10 
berlinde.debock@n-va.be

Zurenborg en De Veldekens:
David Frederickx, Gen.Capiaumontstraat 5  
david.frederickx@n-va.be

In Berchem wordt gewerkt (vervolg bladzijde 1)

De Troyentenhoflaan krijgt eveneens in 
2017 2 verkeersdrempels en 2 comfortabele 
fietssuggestiestroken. Zij zullen de Grote 
Steenweg en de Elisabethlaan verbinden. 
Ook hier willen we de leefbaarheid in de 
buurt vergroten door in te zetten op een 
zone 30.

De Ringlaan is afgewerkt en ziet er fan-
tastisch uit. Een comfortabel voetpad, een 
fietspad de naam waardig, een nieuwe 
gladde en stille rijweg en een bloemrij-
ke middenberm met jonge maar stevige 
bomen. We zien en horen veel enthousiaste 
gebruikers en bewoners.

De Karmelietenstraat heeft zijn laatste 
asfalttoplaag gekregen met 2 fietssugges-
tiestroken. Deze woonstraat is trouwens 
niet langer toegankelijk voor zwaar ver-
keer. Je kan je amper nog inbeelden hoe 
slecht deze straat er vroeger aan toe was. 
In de Lode Vissenakenstraat bij school 
Fruithof zal het zwaar verkeer trouwens 
ook geweerd worden.

Het F.Williotplein is quasi afgewerkt 
waarbij meer dan 50 bijkomende par-
keerplaatsen werden gecreëerd en nieuwe 
bomen werden aangeplant. Doordat dit 
plein een heuse kiss-and-ride functie 
heeft gekregen, zijn de schoolomgevingen 
van Het avontuur en de Heilige Familie 
ook veiliger gemaakt. En paar kleine 
ingrepen moeten nog gebeuren in de Pul-
hoflaan en Jan Moorkensstraat en dan is 
dit project ook klaar. 

Intra Muros is de Uitbreidingsstraat 
door een paar kleinere ingrepen ook 
weer veiliger en leefbaarder geworden. 
Vooreerst is de bussluis terug afgebroken 
en werd het kruispunt met de Anjelier-

straat versmald en verhoogd. Ook aan de 
kruising met de Patriottenstraat, waar 
het nieuwe schoolgebouw van De Kring 
dit jaar werd geopend, werd het kruispunt 
beveiligd. Tot slot werd de veel te brede 
oversteek aan het Atheneum van Ber-
chem en de Kring van 12m naar 6m te-
ruggeschroefd wat een veiligere oversteek 
voor jongeren en kinderen meebrengt. Al 
deze kleine ingrepen zorgen voor minder 
en trager verkeer en ontmoedigen het 
sluipverkeer in deze wijken.

In ons programma staat de fiets absoluut 
centraal, dat zie je door de explosie van 
het aantal fietsbeugels overal in Berchem. 
Gecombineerd met de fietspaden die ex-
tra aangelegd worden en de missing links 
die we wegwerken, realiseren we hier 
een cruciaal deel van ons programma. 
De fietsostrade (Provincie Antwerpen) 

Lier-Antwerpen en de 2 geplande fiets-
bruggen passen helemaal in dit verhaal.

 Gedeputeerde Luk Lemmens, schepen Koen Kennis en Vlaams minister Ben Weyts 
gaven het startschot van de werken aan de nieuwe fietsbrug

 Bruno De Saegher, districtsschepen van Publiek 
domein, Mobiliteit en Verkeersveiligheid’
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Fons Duchateau: 
Zuurstof voor betere 
hulpverlening
Hulpverlening moet er in de eerste plaats zijn voor 
wie het nodig hee� . Niet voor wie de hulpverle-
ning organiseert. Schepen van sociale zaken Fons 
Duchateau wil de focus leggen op meer innovatie-
ve, uitgebreide dienstverlening in de zorgsector en 
maakt werk van hulp op maat van de zwaksten.

Het is een oud zeer in de zorgsector. Steeds dezelfde 
uitverkoren partners verdelen de koek als het om 
hulpverlening gaat. Ze hebben in het verleden stap 
voor stap een stevig monopolie opgebouwd. Nieuwe 
visies op zorg dringen hierdoor maar moeizaam door 
op het terrein. Wie niet hoeft te concurreren met 
nieuwe werkmethodes en succesvolle experimenten 
uit het buitenland, dreigt in te dommelen. En daar is 
niet alleen de belastingbetaler maar ook de zorgbe-
hoevende zelf de dupe van. 

Door nieuwe partners uit te nodigen om hun visie op 
zorg voor te leggen aan een onafhankelijke jury, blaast 
Fons Duchateau de zorgverlening nieuw leven in. De 
eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Niet op vlak 
van besparingen, zoals de oppositie beweert. Integen-
deel, Fons Duchateau slaagt er in om met dezelfde 
middelen meer kwalitatieve hulpverlening te voorzien 
dan in het monopoliesysteem. Daarbovenop komen 
extra middelen die focussen op het versterken van de 
zwaksten die zo opnieuw 
kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt en 
woonmarkt. De kracht 
van nieuwe ideeën en 
verandering is er nu ook 
in de zorg. 

Een stukje Antwerpen in de ruimte Een stukje Antwerpen in de ruimte 
Burgemeester Bart De Wever: “Dit stadsbestuur maakt werk van het 
aantrekken van nieuwe investeringen. Met succes. Neem de Antwerpse 
ruimtevaarttechnologie. 

Deze sector is niet zo gekend, maar breidt uit en creëert nieuwe jobs. 
Onlangs opende ik met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs 
een nieuwe onderzoeksruimte van een Antwerps ruimtevaartbedrijf. In onze 
stad wordt het communicatiesysteem gebouwd voor de nieuwe satellieten van 
het Europees Ruimteagentschap (ESA). 

Dat loont niet enkel voor wetenschappelijk 
onderzoek. Investeringen in de ruimtevaart ver-
dienen zichzelf meerdere keren terug. Ze leveren 
ons de technologische snufjes van de toekomst. 
Als we vandaag een stukje van Antwerpen naar 
Mars schieten, gebruiken we dezelfde techno-
logie misschien morgen tijdens het bellen, het 
mailen,… of toepasselijker voor deze tijd van het 
jaar: het instellen van onze verwarming.jaar: het instellen van onze verwarming.

Ludo Van Campenhout: 
Topsportschool in Wilrijk
In het Fort VI in Wilrijk opende de nieuwe Antwerpse Topsportschool. 
De 190 leerlingen van Stedelijk Lyceum Topsport combineren er 12 uren 
sport op topniveau met 20 uur algemene vorming. Buiten de schooluren 
kunnen er binnen het concept van de brede school ook sportclubs en 
andere verenigingen trainen. 

De school stoomt  jongeren klaar voor een topcarrière voetbal, tennis, zwem-
men, judo, snowboarden, badminton, taekwondo en basketbal. “Dat een goed 
uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan 
maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, 
Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt 
schepen van Sport Ludo Van Campenhout. “Tijdens de . “Tijdens de 
afgelopen Olympische Spelen in Rio schitterden 
(oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. (oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. 
Het spreekt voor zich dat we met Sporting A naast 
breedtesport en buurtsport ook verder willen 
investeren in topsport.”

Koen Kennis: 
Antwerpen schrapt bedrijfsbelasting voor 
25.000 ondernemers
Ongeveer 25 000 kleine ondernemingen zullen vanaf 2017 vrij-
gesteld worden van de bedrijfsbelastingen in Antwerpen. “Met 
deze belastinghervorming maakt Antwerpen niet alleen werk van 
een enorme administratieve vereenvoudiging, maar ook van de 
herziening van de belastingen op 
ondernemingen op een realistische, 
eenvoudige en rechtvaardige basis,” 
aldus schepen van Financiën en 
Middenstand Koen Kennis. “Zowel 
voor kleine als voor jonge en inno-
vatieve ondernemers is deze fiscale 
hervorming een stimulans. Hiermee 
werkt het stadsbestuur consequent 
verder om in Antwerpen een gunstig 
ondernemersklimaat te creëren.”

Nabilla Ait Daoud:
Lage-emmissiezone gaat van start
“Na jaren voorbereiding is het in februari zover: de lage-emissiezone 
gaat van start. Sinds begin dit jaar voeren we een communicatie-
campagne. De nieuwe affiches zijn momenteel al in het straatbeeld 
zichtbaar. Er komen verder onder andere nog radio- en televisie-
spots op de nationale zenders aan, krantenadvertenties, adverten-
ties in parkeergarages,… Dit moet er allemaal voor zorgen dat alle 
bewoners en bezoekers perfect op de 
hoogte zijn. Sinds kort is het boven-
dien mogelijk te registreren voor de 
lage-emissiezone. Dat is erg belangrijk 
voor personen met een beperking die, 
onder bepaalde voorwaarden, 
een kosteloze vrijstelling kunnen 
verkrijgen. Alle informatie over de 
lage-emissiezone is te vinden op 
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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