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Editoriaal
Beste Berchemnaar,
De verandering gaat door, ook
in Berchem. Wij werken, samen
met u, ook in 2017 verder om van
Berchem een nóg aangenamer
en mooier district te maken.
Dat doen we door voortdurend in
te zetten op meer en kwaliteitsvoller groen (zie hiernaast), het
aangenamer maken van pleinen
(zie bladzijde 2) en de broodnodige heraanleg van onze wegen.
Een omelet bakken gaat helaas
niet zonder eieren te breken, dus
vragen we uw begrip tijdens de
werken. Maar na elke heraanleg
krijgen we lovende commentaren
over de mooie afwerking, en dat
doet deugd. Ondertussen blijven
uiteraard al uw tips en commentaren hartelijk welkom!
Johan Klaps
Voorzitter N-VA
Berchem

Noteer alvast in uw agenda!
7/3

Valerie Van Peel en Jürgen
Constandt (VNZ) over de
Sociale Zekerheid - Huis van
de Sport 20 uur

26/4 Bezoek Europees Parlement
in Brussel met
Europarlementslid
Anneleen Van Bossuyt
20/5 Wijkbezoek aan
F. De Vriendtstraat

Park BRIALMONT: groene long in Berchem
Willen we niet allemaal meer groen? Alle
dagen neemt uw districtsbestuur moedige
stappen in die richting, maar wat met het
grotere verhaal? Kunnen we echt niet meer
robuust groen naar Berchem brengen?
Vanuit deze bezorgdheid ben ik vanaf het
begin van deze legislatuur bezig met PARK
BRIALMONT, een masterplan met drie ambities: een groen hart creëren voor Berchem,
het district binnen en buiten de Singel met
elkaar verbinden en een rustpunt creëren in
het jachtige leven.
Het Ontwerpbureau Cluster tekende een
prachtige toekomstvisie uit voor het 31
hectare (!) tellende groene gebied tussen de
Grotesteenweg en de Posthofbrug enerzijds,
en het De Villegaspark en het Brilschanspark
anderzijds.
Het wordt een natuur-en erfgoedpark. Een
park waar je natuur kan beleven en erover
leren, zodat je niet naar de Kalmthoutse
Heide of de Hobokense Polder moet reizen
om in een natuuromgeving te zijn. Maar ook
een park dat, naast de Mastvest, als enige
nog verwijst naar de fortengordel Brialmont,
waarvan de schans nog duidelijk zichtbaar is
in het Brilschanspark.
Zo’n park is educatief voor kinderen en natuurliefhebbers, maar geeft Berchem ook een
broodnodige groene long van 31 hectare.
Zo’n groot plan kan natuurlijk alleen in stapjes worden afgewerkt. In eerste instantie en
indien de middelen het toelaten, denken we
meer open groen aan Oud-Berchem te kunnen geven door de ruimte tussen de Singel en
de Ring, gelegen naast de Wolvenberg, om te
vormen tot een publiek toegankelijk natuurpark waar het leuk vertoeven wordt. Graag
kijken we verder ook naar de parkinkom aan
de Grotesteenweg. Deze zou historisch relevanter kunnen worden en landschappelijk

Het park Brialmont zal een oase van rust
worden.
dichter kunnen aanleunen bij het militaire
fort dat Brialmont was om zo het park zijn
verdiende grandeur te geven in het verlengde
van de Koninklijke Laan.
Ondertussen werden ook reeds geluidsstudies gedaan en schuiven wij geluidsmaatregelen naar voor om de leefbaarheid in het park
te verhogen. Alleen zo kan Brialmont immers
een rustig park worden.
Tevens zorgen wij dat onze plannen enkel
een katalysator vormen voor de grotere
mobiliteits- en overkappingswerken die de
intendant voorziet, en zeker geen rem.
Als district zullen wij dan ook alles doen om
de intendant en hogere overheden ervan te
overtuigen mee te investeren in Park Brialmont.
Stel u eens voor:
een rustig park, met
natuur, én een verwijzing naar het verleden in het hart van
Berchem. Wij werken
eraan.
Evi Van der Planken
Districtsvoorzitter
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Apolloplein in ere hersteld
Het Apolloplein in Berchem werd een glorierijke naam toegedicht, vol van schoonheid en kracht.
De laatste jaren dekte de inhoud echter de lading niet meer.
Het was dus hoog tijd dat het plein werd opgewaardeerd.
Dat doen we nu.
Het vernieuwde Apolloplein wordt op 26 april feestelijk
geopend
“We startten de werken met een grondige rondvraag van
bewoners en omwonenden en hebben dan een plein getekend
waarin zoveel als mogelijk werd rekening gehouden met de
opmerkingen van de bevraagden”, aldus districtsvoorzitter Evi
Van der Planken.
Het plein wordt uitgebreid met een kort stukje Apollostraat dat
nu als woonerf wordt ingericht. De mobiliteit ondervindt hier
geen hinder van.

Berchem winkeldistrict
De winkelstraten in Berchem houden bijzonder goed stand
onder de druk van de e-commerce. Op zes jaar tijd is de tevredenheid zelfs gestegen met meer dan 10 procent. Dit mooie
resultaat is deels toe te schrijven aan de permanente inzet van
dit bestuur om de Berchemse winkelstraten te promoten.
Zo is er de afgelopen jaren zwaar ingezet om de onderhuidse
creativiteit zichtbaar te maken met het project ‘Pop up to Date’.
Hiermee proberen we elke twee jaar nieuwe winkeliers aan te
trekken, panden in de kijker te zetten en starters de broodnodige
ervaring te laten opdoen. Dit voorjaar zijn we reeds aan onze
vierde editie toe. Deze Pop up to Date is tevens een inspiratie
geweest voor het burgerinitiatief Berchem Creatives dat naast de
projectmatige impulsen ook op lange termijn een oplossing wil
bieden aan de leegstand in ons district.
Daarnaast zetten we in samenwerking met de stad onze buurtwinkels in de kijker met het ‘speciallekes’-project. Via dit online
platform kunnen winkeliers speciale producten uitlichten om
zo hun kwaliteitsvol aanbod te tonen. Vanaf deze zomer zul-

Wijkaanspreekpunten
Fruithof:

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

Groenenhoek:

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

Het plein zal groener ogen en meer bomen krijgen. De ruimte
werd zo ingericht dat zowel sporters hun hart zullen kunnen
ophalen aan voetbal of basket, maar we creëren ook plaats voor
gezellig samenzijn en buurtfeesten. De speeltuigen werden allemaal vernieuwd en naar de andere kant van het plein gebracht
en we voorzien ook een rustige groen plek op het plein.
Evi Van der Planken: “Het nieuwe plein wordt feestelijk geopend
op woensdag 26 april vanaf 15 uur tot 18 uur. U komt toch ook?”
len nieuwe Berchemnaren een zogeheten
buurtbox ontvangen waarin zij alle ‘speciallekes’ in een handig boekje zullen leren
kennen.
Naast deze projecten zetten we ook in op
snel te verhelpen problemen, de ‘quick
wins’, waar de buurtregisseur hard aan heeft
Cindy Van
gewerkt. Zo willen we het veiligheidsgevoel
Paesschen
opkrikken door camera’s te plaatsen en acties Districtsschepen
te organiseren in samenwerking met de lokale
politie en buurttoezicht. Ook staan we erop dat
onze winkelstraten net en proper zijn. Dit pakken we aan door
de straat meer te vegen en sluikstorten harder aan te pakken.
Tot slot hebben we ook het tijdsslot van de laad- en loszones
verlengd tot 13 uur, een maatregel die de winkeliers ten goede
komt en waar we tot op heden geen enkele klacht rond hebben
ontvangen.
U leest het. Ondanks de opkomst van de e-commerce blijven we
inzetten op onze eigen winkelstraten, want een bruisend district
heeft bruisende winkelstraten.

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

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

berchem@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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2017 OF SPONSOR ONZE LOPERS
EN STEUN 2 GOEDE DOELEN
DOELEN TEGELIJK!
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Burgemeester Bart De Wever en Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau:

“Wij1302roepen u op om mee mooie dingen te realiseren: Het versieren van de
ziekenhuiskamer van zieke kindjes en de behandeling van Lies Coeckelbergs
die getroffen werd door een agressieve hersentumor.”
juli

IJK
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Met GRATIS
een uniek
LOOPSHIRT voor
elke deelnemer die
zich inschrijft
via N-VA Stad
Antwerpen

De Antwerp 10 Miles zijn een echte klassieker voor wie graag de loopschoenen aantrekt. Elk jaar vinden tienduizenden Vlamingen
hun weg naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Op zondag 23 april 2017 vindt de 32ste editie plaats.
N-VA stad Antwerpen blijft niet achter en wil naar goede gewoonte deelnemen met een uitgebreide delegatie aan deze Antwerpse
loopwedstrijd. Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen
met onze partij uw schouders onder WITH LOVE BY FERRE en de behandeling van LIES COECKELBERGS.
WITH LOVE BY FERRE vervult de hartenwens van de zesjarige FERRE
om andere kindjes te helpen en is ontstaan nadat Ferre zijn strijd tegen
kanker heeft verloren. In de twee jaar dat Ferre ziek was is er door heel wat
lieve mensen veel geld opgehaald. Geld om behandelingen en/of medicatie
te kunnen betalen die niet vergoed werden. Nu deze held er niet meer is en
het ingezamelde geld niet verder kan gebruikt
worden voor zijn behandeling, is besloten om
met dat geld Ferre zijn toekomst-droom uit te
laten komen...Kindjes helpen!

De 30-jarige LIES COECKELBERGS vecht tegen
een agressieve hersentumor. Klassieke behande-ling
kan haar leven verlengen, maar dure immuuntherapie is haar enige kans op genezing. Het goe-de
nieuws is dat immuuntherapie beter
werkt bij een hooggradige tumor zoals
die van Lies. Maar een behandeling
kost veel geld: 50 000 euro. Geld dat
niet wordt terugbetaald.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?


U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de
melding van de volgende gegevens:
Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - geboortedatum/Het traject dat u wenst te lopen: Short Run - 10 Miles
- Marathon - Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat
en de melding M/V.

U BENT AL INGESCHREVEN MAAR WIL GRAAG IN EEN
N-VA-SHIRT MEELOPEN?
U stuurt voor 29 maart een e-mail naar david.dogge@n-va.
be met vermelding van uw maat van t-shirt. U kan het t-shirt
dan ophalen in de N-VA-tent op de dag van de 10 Miles zelf.



U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met
vermelding van: 10 Miles – uw naam – het onderdeel
waaraan u deelneemt. Geen betaling = geen deelname.
INSCHRIJVEN KAN TOT WOENSDAG 29 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?
U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de
melding dat u wil sponsoren en u stort een door u gekozen
bedrag op onze rekening.

Sponsorgeld kan nog tot 23 april gestort worden op rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met
vermelding van: “Goede doelen 2017”.

www.n-va.be/antwerpen

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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