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BERCHEM

www.n-va.be/berchem

Beste Berchemnaar, 

Aan het begin van dit nieuwe jaar past het mij om u, 
beste Berchemnaar, oprecht te danken in naam van ons 
N-VA-bestuur en de volledige fractie. U hebt ons het 
vertrouwen gegeven om de kracht van verandering in 
ons geliefde district uit te rollen. U hebt ons een jaar 
lang overstelpt met suggesties, leuke ideeën en nieuwe 
invalshoeken over het lokale bestuur in Berchem en 
daarbuiten. 

De dagelijkse inzet van al onze districtsraad en 
collegeleden is hartverwarmend en belooft het beste 
voor de toekomst.

Maar onze echte test komt later dit jaar. Meer dan 
ooit vertrekken we daarom vanuit ons eigen verhaal. 
Dan moet de N-VA er staan en kunnen wij een einde 
maken aan het fatalisme van deze federale regering 
van slechts het haalbare. Het gaat immers over onze 
toekomst en die van onze 
kinderen! Ook N-VA Berchem 
zal daarom zeer actief 
meewerken aan de komende 
verkiezingscampagne. 
Ongetwijfeld ontmoeten 
we elkaar in de komende 
maanden. 

Joeri Tielemans 
Voorzitter N-VA Berchem

UITNODIGING
Gesprek met Peter De Roover
Leraar, publicist, ere-voorzitter VVB en N-VA-
kandidaat voor de Antwerpse Kamerlijst komt 
zijn visie op de actuele politiek uiteenzetten.

Waar:  Zaal De Nieuwe Vrede, 
Vredestraat 16-22 2600 Berchem

Wanneer:  zondag 23 
maart 2014 
deuren vanaf 
10.30 uur

Toegang gratis.

Om organisatorische 
redenen vragen wij u om in 
te schrijven voor 16 maart 
via dirk.ophoff@n-va.be.

Buurtactie groot succes
Op zaterdag 16  november plaatste het N-VA-bestuur van Berchem 
haar inmiddels vertrouwde tentje op de prachtige middenberm van 
de Fruithoflaan. Deze buurtactie zal regelmatig herhaald worden 
in de verschillende wijken van ons district.

U kon er een hele 
voormiddag lang 
kennismaken 
met onze vele 
mandatarissen en 
hen al uw vragen 
en opmerkingen 
overmaken. 
Een tasje koffie 
en een lekkere 
koffiekoek van 
ons bestuurslid-
bakker Jan Cloots zorgden al snel voor een gezellige sfeer.

Stedelijk schepenen Rob Van De Velde en Koen Kennis, gemeente-
raadslid Johan Klaps, districtsvoorzitter Evi Van der Planken, 
districtsschepenen Bruno Desaegher en Cindy Van Paesschen  
werden geflankeerd door onze zes districtsraadsleden, evenals  
eerste gedeputeerde Luk Lemmens (provinciebestuur).

Zelfs burgemeester Bart De Wever maakte tijd vrij voor de 
Berchemnaren alvorens de sint te gaan ontvangen.

Het was een komen en gaan van bewoners, allemaal met hun eigen 
specifieke wensen en verzuchtingen. De meest gehoorde klacht ging 
over de gewijzigde busroutes van de Lijn. Sinds het stuk Fruithoflaan 
tussen de Oogststraat en het spoor niet meer bediend wordt, moeten 
veel bejaarde bewoners relatief ver stappen tot aan de eerste halte. 
Deze klachten werden (trouwens niet voor de eerste keer) aan de Lijn 
overgemaakt. Helaas beslist de Lijn autonoom over de routes, zodat 
we weinig meer kunnen doen dan blijven aandringen.

Het bestuur dankt de bewoners voor hun betrokkenheid en de 
vele felicitaties die we mochten ontvangen na ons eerste jaar aan 
het hoofd van stad en district. U kan erop vertrouwen dat we onze 
inspanningen de komende jaren onverminderd zullen verderzetten.

Rob Van de Velde, schepen en kandidaat op 6de plaats N-VA-Kamerlijst
Johan Klaps, gemeenteraadslid en 1ste opvolger N-VA-Kamerlijst 

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  

4de BLZ. DEC.13/JAN.14_Opmaak 1  3/02/14  15:35  Pagina 1

Peter De Roover



N-VA Berchem organiseerde op 
zaterdag 30 november in zaal Stede 
Stanislas een kaas- en bieravond 
met de gerenommeerde Berchemse 
kaasaffineurs Michel en Frederic 
Van Tricht. 

Na een voorafgaandelijk rondleiding 
in de kaasaffinage en een bezoek 
aan de brouwzaal in brouwerij De 
Koninck genoten 112 deelnemers, 
na het origineel aperitief en na 
de deskundige voorstelling door 
Frederic Van Tricht, van vier 
uitgelezen kazen en bijpassende 
bieren. 
Tijdens het daarop aansluitend 
buffet gaven Johan Klaps 
(gemeenteraadslid) en Rob Van de 
Velde (schepen van Ruimtelijke 
Ordening en Stadsontwikkeling) 
afwisselend en met de nodige 
humor een kijk op de werking en 
realisaties van 1 jaar N-VA in stad en 
district. 

Liesbeth Homans, André 
Gantman, Annick De Ridder, 
distictsburgermeester Evi Van der 
Planken en haar mandatarissen 
genoten in dit informele kader van 
deze ongelofelijke Berchemse sfeer 
in Stede Stanislas.
 
Het bestuur van N-VA Berchem 
wenst alle medewerkers en 
aanwezigen te bedanken voor deze 
gezellige avond en kijkt er al naar 
uit om u op een volgende activiteit 
opnieuw te mogen verwelkomen.

Cornelis Vanlaer
Districtsraadslid N-VA Berchem

berchem@n-va.be www.n-va.be/berchem

Een geslaagde avond!

Berchems talent wereldkampioen 

Slechts drie weken na het behalen 
van goud op het Europees 
kampioenschap 2013 werd Louis 
Cloots uit Berchem wereldkampioen 
ju-jitsu in de gewichtsklasse -60kg.

Louis is de 17-jarige zoon van Jan 
Cloots, N-VA-bestuurslid, adviseur 
van de Berchemse sportraad en 
bekend bakker op de Gitschotellei. 

Na zijn eerste overwinning tegen 
Ruslan Malev uit Rusland moest 
Louis kampen tegen Michael 
Haschbeyer uit Oostenrijk, vervolgens 
won Louis van de Nederlander Nino 
Rietbroek en in de halve finale werd 
de Deen Jepp Tellud verslagen. In 
een bloedstollende finale kon Louis 

de vloer aanvegen met de Italiaan 
Vittorio Marivo en mocht hij in 
Boekarest de gouden medaille in 
ontvangst nemen.
Louis Cloots heeft al veel belangrijke 
tornooien op zijn naam kunnen 
schrijven. Tijdens zijn 9-jarige 
sportieve carrière behaalde hij 
reeds diverse nationale titels, 
zowel in judo als in karate en ju-
jitsu, werd hij in 2011 als 15-jarige 
vicewereldkampioen in de klasse U-18 
en behaalde hij brons op de Europese 
kampioenschappen in 2012.

Louis Cloots studeert land en 
tuinbouw aan Sibso Stuivenberg en is 
een zeer gedreven atleet die dagelijks 
traint en mede door de steun van zijn 

ouders de hoogste podiumplaats kon 
beklimmen. 
Ongetwijfeld gaan wij in de toekomst 
nog veel meer van dit aanstormend 
talent mogen horen. 

Van harte proficiat namens de 
ganse N-VA-ploeg Berchem

De afgelopen maanden kwamen er op en rond de Meir heel wat flagshipstores van internationale
merken bij. De buurt is meer dan ooit het uithangbord om op korte termijn naambekendheid te
verwerven. Bovendien was er sprake van een sterke soldenperiode.  Het Antwerpse winkelhart
bloeit dus als nooit tevoren.

Winkelketens durven vaker na een periode van grote zichtbaarheid naar een andere locatie te
verhuizen. Dat zorgt voor een gezonde rotatie:  er vertrekken partijen en er komen nieuwe merken
bij. Dergelijke vernieuwing van winkels trekt shoppers telkens opnieuw aan. De mogelijke komst van

een aantal nieuwe merken naar het Antwerpse winkelhart geeft weer nieuwe impulsen aan Antwerpen als winkelstad.

“Antwerpen is natuurlijk als populaire winkelstad méér dan enkel de Meir. Het is door de ‘kleine straatjes’ en de
verschillende buurten, dat er een grote diversiteit aan winkelmogelijkheden ontstaat. Zo willen we Antwerpen ook
bekendmaken in binnen- en buitenland,” aldus schepen Koen Kennis.

Kaartjes reserveren voor een voorstelling van de Zomer Van Antwerpen, op de hoogte blijven van nieuwe evenementen
in de stad of een administratief document opvragen? Dat kan vanaf mei allemaal via A-Stad, het
nieuwe gebruiksvriendelijke digitaal platform van de stad Antwerpen. Het wordt echt
tweerichtingsverkeer: laat via A-Stad weten wat je interesses zijn, en je krijgt informatie en
dienstverlening op maat.

Burgemeester Bart De Wever: “A-Stad is uniek in Europa en zelfs ver daarbuiten. Dit is een echte
internationale primeur, en Antwerpen speelt hiermee een voortrekkersrol als het gaat over moderne
communicatie en dienstverlening.”

In mei gaat het nieuwe digitaal platform online.

A-Stad: de hele stad op uw computer, tablet of smartphone

www.n-va.be/antwerpen

Vrijwillige terugkeer van Oost-Europese daklozen
Schepen en OCMW-voorzitter Liesbeth Homans haalde alle media met een opmerkelijk initiatief
om dakloze Oost-Europeanen te helpen herintegreren in hun land van herkomst. Antwerpen start

half februari met een sociaal project van de Poolse organisatie Barka. Het project is een absolute
win-winformule voor Oost-Europese daklozen en de stad. Oost-Europeanen die hier in vaak

erbarmelijke omstandigheden met zware verslavingen te kampen hebben, krijgen via Barka een
perspectief om hun leven terug op de rails te krijgen in hun thuisland. Hun vrijwillige terugkeer
wordt zorgvuldig voorbereid. In meer dan 70 % van de gevallen worden gezinnen na lange tijd
herenigd. Andere daklozen komen terecht in een aangepaste opvang of krijgen de kans om hun

verslaving te overwinnen. Maar ook Antwerpen vaart wel bij de acties van Barka. Uit de overlastcijfers van de politie
blijkt dat Polen en andere Oost- Europeanen op de tweede plaats staan van overlastveroorzakers in Antwerpen. 

Groenplaats wordt groener
Schepen Ludo Van Campenhout maakt deze legislatuur werk van een nieuwe Groenplaats, een
van dé ontmoetingsplaatsen voor Antwerpenaren. Het is de bedoeling om de Groenplaats weer
groen te maken en om het standbeeld van Rubens beter tot zijn recht te laten komen. 

In opdracht van de stad heeft de Vlaamse Bouwmeester in januari een open oproep gelanceerd naar
geïnteresseerde ontwerpteams. Samen met alle gebruikers van het plein gaan we op zoek naar een
nieuw ontwerp. In de lente start een participatietraject, waarbij alle Antwerpenaren de kans krijgen
om mee na te denken over de nieuwe Groenplaats.

Recent werd een nieuw stukje fietsostrade geopend dat het station van Willebroek verbindt met
omliggende bedrijven en scholen in Puurs. Ook voor de stad Antwerpen zijn er grote plannen.

Gedeputeerde Luk Lemmens: “We willen dit jaar beginnen aan de bouw van een fietsbrug ter
hoogte van Berchem Station. Met de nieuwe brug kunnen fietsers het kruispunt op veilige wijze

letterlijk overbruggen. De nieuwe brug wordt bovendien geïntegreerd in de nieuwe fietsenparking
die momenteel in aanleg is. Zo rijd je met de fiets bij wijze van spreken tot aan je trein.”

Het Antwerpse winkelhart bloeit als nooit tevoren 

De provincie Antwerpen blijft investeren in fietsostrades
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Louis Cloots uit Berchem wereldkampioen beloften Ju-Jitsu 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u pijnpunten in uw wijk 
melden? Contacteer een van onze wijkaanspreekpunt!

De Veldekens:

Esin Ayirtman, Marcel Aubertinlaan 7 esin.ayirtman@n-va.be

Fruithof: 

Cor Vanlaer, Oogststraat 1A/62 cornelis.vanlaer@n-va.be

Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3 mia.monden@n-va.be

Dirk Van Nuffel, Fruithoflaan 10/B7 vannuffel.zijl@telenet.be

Groenenhoek:

Jan Poppe, wapenstilstandlaan 49  jan.poppe@n-va.be

Dirk Ophoff, Mercuriusstraat 10 dirk.ophoff@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

Marc Peeters, Ruytenburgstraat 6A/B2 marc.peeters@n-va.be

Zurenborg:

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

David Frederickx, Gen.Capiaumontstraat 5  david.frederickx@n-va.be
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BERCHEM

www.n-va.be/berchem

Beste Berchemnaar, 

Aan het begin van dit nieuwe jaar past het mij om u, 
beste Berchemnaar, oprecht te danken in naam van ons 
N-VA-bestuur en de volledige fractie. U hebt ons het 
vertrouwen gegeven om de kracht van verandering in 
ons geliefde district uit te rollen. U hebt ons een jaar 
lang overstelpt met suggesties, leuke ideeën en nieuwe 
invalshoeken over het lokale bestuur in Berchem en 
daarbuiten. 

De dagelijkse inzet van al onze districtsraad en 
collegeleden is hartverwarmend en belooft het beste 
voor de toekomst.

Maar onze echte test komt later dit jaar. Meer dan 
ooit vertrekken we daarom vanuit ons eigen verhaal. 
Dan moet de N-VA er staan en kunnen wij een einde 
maken aan het fatalisme van deze federale regering 
van slechts het haalbare. Het gaat immers over onze 
toekomst en die van onze 
kinderen! Ook N-VA Berchem 
zal daarom zeer actief 
meewerken aan de komende 
verkiezingscampagne. 
Ongetwijfeld ontmoeten 
we elkaar in de komende 
maanden. 

Joeri Tielemans 
Voorzitter N-VA Berchem

UITNODIGING
Gesprek met Peter De Roover
Leraar, publicist, ere-voorzitter VVB en N-VA-
kandidaat voor de Antwerpse Kamerlijst komt 
zijn visie op de actuele politiek uiteenzetten.

Waar:  Zaal De Nieuwe Vrede, 
Vredestraat 16-22 2600 Berchem

Wanneer:  zondag 23 
maart 2014 
deuren vanaf 
10.30 uur

Toegang gratis.

Om organisatorische 
redenen vragen wij u om in 
te schrijven voor 16 maart 
via dirk.ophoff@n-va.be.

Buurtactie groot succes
Op zaterdag 16  november plaatste het N-VA-bestuur van Berchem 
haar inmiddels vertrouwde tentje op de prachtige middenberm van 
de Fruithoflaan. Deze buurtactie zal regelmatig herhaald worden 
in de verschillende wijken van ons district.

U kon er een hele 
voormiddag lang 
kennismaken 
met onze vele 
mandatarissen en 
hen al uw vragen 
en opmerkingen 
overmaken. 
Een tasje koffie 
en een lekkere 
koffiekoek van 
ons bestuurslid-
bakker Jan Cloots zorgden al snel voor een gezellige sfeer.

Stedelijk schepenen Rob Van De Velde en Koen Kennis, gemeente-
raadslid Johan Klaps, districtsvoorzitter Evi Van der Planken, 
districtsschepenen Bruno Desaegher en Cindy Van Paesschen  
werden geflankeerd door onze zes districtsraadsleden, evenals  
eerste gedeputeerde Luk Lemmens (provinciebestuur).

Zelfs burgemeester Bart De Wever maakte tijd vrij voor de 
Berchemnaren alvorens de sint te gaan ontvangen.

Het was een komen en gaan van bewoners, allemaal met hun eigen 
specifieke wensen en verzuchtingen. De meest gehoorde klacht ging 
over de gewijzigde busroutes van de Lijn. Sinds het stuk Fruithoflaan 
tussen de Oogststraat en het spoor niet meer bediend wordt, moeten 
veel bejaarde bewoners relatief ver stappen tot aan de eerste halte. 
Deze klachten werden (trouwens niet voor de eerste keer) aan de Lijn 
overgemaakt. Helaas beslist de Lijn autonoom over de routes, zodat 
we weinig meer kunnen doen dan blijven aandringen.

Het bestuur dankt de bewoners voor hun betrokkenheid en de 
vele felicitaties die we mochten ontvangen na ons eerste jaar aan 
het hoofd van stad en district. U kan erop vertrouwen dat we onze 
inspanningen de komende jaren onverminderd zullen verderzetten.

Rob Van de Velde, schepen en kandidaat op 6de plaats N-VA-Kamerlijst
Johan Klaps, gemeenteraadslid en 1ste opvolger N-VA-Kamerlijst 

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  

4de BLZ. DEC.13/JAN.14_Opmaak 1  3/02/14  15:35  Pagina 1

Peter De Roover


