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BERCHEM

www.n-va.be/berchem

V.
U.

: L
ie

se
lo

t K
ey

m
is

, L
. D

ev
rie

ss
tr

aa
t 1

6 
bu

s 
3,

 2
60

0 
Be

rc
he

m

Cor Vanlaer
° 10/1/1941
+ 4/6/2015

Met bijzonder veel pijn in het hart 
melden we u het overlijden van 
Cor Vanlaer, de voorzitter van de 
Berchemse districtsraad en sinds vele 
jaren bestuurslid bij N-VA Berchem. 
Cor overleed op donderdag 4 juni plots 
in Italië. Hij werd 74 jaar.
Cor was een alomtegenwoordige, 
enthousiaste, tomeloos energieke, 
inventieve en steeds hulpvaardige en 
warme heer.
Wie Cor kende, wist dat hij een begaan 
mens was. Zijn luisterbereidheid was 
groot, zijn mening eerlijk. Klagen deed 
hij bij ons weten nooit. Aanpakken was 
zijn motief.
Voor zijn dochter en kleinkinderen, 
Petra, Dries, Loren en Hanne, was 
Cor een papa en opa met kracht en 
levenslust. De verhalen die we tijdens 
de afscheidsplechtigheid mochten 
horen, spraken voor zich. Dat Cor zijn 
kleinkinderen meenam op busronde 
van onze folder wist niet iedereen. 
Dus langs deze weg: bedankt Dries, 
Loren en Hanne. Naar we vernamen 
beleefden jullie heel wat pret tijdens 
deze busrondes. We kunnen het ons 
inbeelden.

Cor bouwde als ingenieur een mooie 
carrière uit bij BASF terwijl hij daarnaast 
de opvoeding van zijn dochter en 
vervolgens ook kleinkinderen terdege 
invulde. Cor was 21 jaar weduwenaar.
Badminton speelde een grote rol in 
zijn leven. 40 jaar geleden speelde 
hij wedstrijden bij de Olympia 
Badmintonclub in Antwerpen. Van 
daaruit trad hij samen met zijn vriend 
Eddy Vermoesen toe tot de Vlaamse 
Badmintonliga. Vervolgens werd hij 
voorzitter van het centraliserende 
Badminton Vlaanderen. Cor was tot aan 
zijn overlijden nog steeds een zeer actief 
badmintonspeler. 
Hierdoor ontdekte Cor ook heel wat 
van de wereld. Na zijn voorzitterschap 
bleef Cor reizen, liefst met backpack en 
professionele stapschoenen. Het geluk 
koesterend, vergezeld te mogen zijn van 
zijn beste vrienden Eddy, Paul, Karel en 
Marc.
Tussen al deze activiteiten en 
verantwoordelijkheden door was Cor 
ook Vlaming en stichtend bestuurslid 
van N-VA Berchem. Hij bouwde N-VA 
Berchem mee uit tot een succesvolle 
partij.  Het kon niet anders dat tijdens 

de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012 Cor verkozen werd met vele 
stemmen en mandataris werd in de 
Berchemse districtsraad. Sport werd 
zijn verantwoordelijkheid, sinds jaren 
was hij immers senator en bestuurslid 
van de Koninklijke Berchemse Sport 
Vereniging (KBS).
Begin dit jaar nog werd Cor voorzitter 
van de Berchemse districtsraad. Hij 
werd zeer gerespecteerd door de 
verschillende fracties van deze raad 
en ging er diplomatisch te werk, met 
ruimte voor debat. Hij kon de orde 
tijdens deze raden handhaven door zijn 
natuurlijke flair en autoriteit. Helaas, het 
heeft niet lang mogen duren …
Cor was een mens met het hart op de 
juiste plaats, met visie, goede smaak en 
ruggengraat.

Wij wensen langs deze weg zijn familie 
en zijn vele vrienden heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit zware verlies.
Het voltallige bestuur van N-VA Berchem.

AFSCHEID VAN COR



Heeft u vragen, suggesties of wilt u pijnpunten in uw wijk melden?  Contacteer een van onze wijkaanspreekpunten!
De Veldekens:  Esin Ayirtman, Marcel Aubertinlaan 7 -  esin.ayirtman@n-va.be
Fruithof:  Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3 - mia.monden@n-va.be
  Dirk Van Nuffel, Fruithoflaan 110/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

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

Uit demografische studies blijkt dat Berchem zo’n 4 000 à 5 000 extra bewoners zal mogen verwelkomen in 
de komende vijftien jaar, terwijl ons district nu reeds behoorlijk is volgebouwd. Naast huisvesting, worden 
de invulling van publiek domein, nutsvoorzieningen, diensten en winkels, een uitdaging. Toch zijn er nog 
gunstige opportuniteiten waarmee we kunnen inspelen op de toekomstige noden.
De verdichting van Berchem, de term 
die gebruikt wordt voor projecten die 
opgebruikte grondpercelen en ver-
krotte woningen invullen, is hier een 
goede zaak. Allerlei diensten kunnen 
plaats krijgen in deze projecten. “Het 
concept, de financiering en de realisatie 
van deze projecten zijn in privéhanden, 
maar de overheid houdt de teugels 
kort”,  zegt districtsschepen voor Open-
baar Domein en Mobiliteit Bruno De 
Saegher. “We zoeken naar een balans 
tussen haalbaarheid voor de initiatief-
nemers (privé) en het algemeen belang 
(overheid).”

“Klopt”, beaamt Antwerps schepen van 
Stadsontwikkeling Rob Van de Velde, 
“niet alleen in Berchem maar ook in de 
hele stad komen er straks veel mensen 
bij. Volgens de meest voorzichtige voor-
spellingen  70 000. Door te verdichten 
kunnen we alles wat in een buurt nodig 
is, zoals scholen, sporthallen, winkels/
warenhuizen, enzovoort, concentreren 
in de buurten zelf met behoud van het 
aanwezige groen. Berchem bijvoor-
beeld kan zo haar groene karakter 

behouden, maar dat geldt ook voor 
andere gemeenten en districten. Boven-
dien zullen de bewoners van de wijken 
minder mobiliteitsbewegingen buiten 
hun buurt maken, wat positief is voor 
het verkeer in en rond districten, steden 
en gemeenten.”

“Een goed voorbeeld hiervoor is van wat 
er gaat gebeuren rond het stadion van 
Berchem”,  zegt Van de Velde. “Naast 
een vernieuwd stadion zal er op de site 
van Het Rooi ook plaats komen voor 
een honderdtal assistentiewoningen 
met dienstencentrum, enkele winkels, 
en jeugdwerking (scouts krijgen een 
betere plek dan voordien), bij de 
voetbalvelden, het kunstgras voor 
korfbal, de atletiekpiste, het out- en 
indoortenniscomplex die er al zijn.” 

Bezorgdheid over mobiliteit is begrijpelijk, 
maar ook onterecht. Allereerst worden 
de beschikbare parkeerruimtes die er 
vandaag al zijn onvoldoende benut. 
Bovendien zullen de nieuwe functies 
complementair zijn aan de bestaande 
bebouwing: voetbal wordt immers 

op zondagmiddag gespeeld wanneer 
winkels en kantoren gesloten zijn. Voor 
alle zekerheid wordt in de opmaak van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan nog een breed 
mobiliteitsonderzoek uitgevoerd.  Bruno 
De Saegher merkt op: “De mobiliteit om 
en rond deze projecten is een belangrijk 
punt in ons druk bewoond Berchem. Het 
is duidelijk dat we hierover nog heel wat 
stappen moeten zetten, om Berchem een 
gastvrij, ondernemend en leefbaar district 
te laten blijven.”

“De privé kan en moet ons daarbij helpen”,  
vindt Van de Velde. “We onderzoeken 
dan ook om beschikbare ruimten beter 
te kunnen benutten, om het aanwezige 
groen te kunnen behouden. Warenhuizen 
of bedrijven zouden bijvoorbeeld 
hun parking buiten de openingsuren 
kunnen openstellen voor de buurt, of 
wat extra gebouwd moet worden zou 
op deze bestaande parkeerplekken 
kunnen gebeuren terwijl parkings dan 
ondergronds voorzien worden. Zo blijft 
Berchem ons district, waar we graag in 
vertoeven, met het zalige groen waar we 
van houden.”

Een blik op de toekomst van Berchem 

N-VA Berchem, districtsvoorzitter 
Evi Van der Planken 
en de plaatselijke 
N-VA-mandatarissen, nodigen 
u graag uit op hun 
2de kaas- en wijnavond. 

Zaterdag 3 oktober 2015 
om 19 uur
Zaal De Senaat

Berchemstadionstraat 75 - 2600 
Berchem 
(Berchem Sport)

15 euro/persoon - kinderen 10 euro
Consumpties aan democratische prijzen

Inschrijven kan via mail bij de.bock.berlinde@skynet.be 
of via 0475 70 33 66 na 18 uur.

Indien u geen kaasliefhebber bent kan u dit melden en voorzien we 
charcuterie.

Uw inschrijving is definitief na betaling op N-VA-rekening BE07 7512 
0644 7766 (dit kan tot en met 28/09/2015).

 

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid op deze 
smaakvolle avond !

Hoe inschrijven? 
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.  
Het juiste bedrag stort u op  rekeningnummer  
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.  
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee  
pannenkoeken en een drankje.

U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van  
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te halen 
en op welk tijdstip. 

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

www.n-va.be/antwerpen

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in  
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier 
voor het hele gezin.

Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet 
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek. 
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen 
door onze schminksters.

Zaterdag 26 september 2015

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht 
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

“De scheiding van mijn ouders bracht 
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik 
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar

“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO 
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.” 
Aisha, 17 jaar

OPBRENGST GAAT  
NAAR VZW TEJO

De opbrengst van deze middag wordt 
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.

Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige 
hulp aan jongeren die met psychische problemen 

kampen, zodat de situatie niet escaleert.
Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze  
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming  
om zich in te leven in de wereld van de jongeren. 

Een ondersteuningsteam van externe  
deskundigen adviseert de groep  

jeugdtherapeuten regelmatig.

www.tejo.be
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


