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Beste
Berchemnaar,

De Antwerpse designer Eline Van
Ree stelt haar exclusieve TWIGGY
collectie voor in het pand aan de
Driekoningenstraat 20.

Berchem draaide de
afgelopen maanden op volle
toeren, en zal dit de komende
maanden ook blijven doen.
Ik wil onze Leeuwen van
Berchem Sport alvast
proficiat wensen met hun
oververdiende titel.

Pop-ups in Berchem

Ik ben ervan overtuigd dat
we opnieuw een fantastisch
en sfeervol seizoen tegemoet
gaan.

Creativiteit in strijd
tegen leegstand

Vergeet verder zeker
niet langs te gaan in de
Driekoningenstraat –
Statiestraat waar 14 creatieve
starters een tijdelijke popupwinkel hebben geopend.

Voor de vierde keer op rij al fleurt
het district Berchem de Driekoningenstraat-Statiestraat op met pop-upwinkels.

Tot slot is er ook goed nieuws
voor onze kunstliefhebbers.
Lees vooral verder als u hier
meer over wil weten.
Johan Klaps
Voorzitter N-VA
Berchem

Tien originele pop-upshops, ingevuld door 14
creatieve starters, openden de deur op 4 mei en
zijn gedurende twee maanden open op donderdag,
vrijdag en zaterdag: een geweldige boost voor de
straat en de buurt!
Pop up to Date wil enerzijds jonge talenten een
forum bieden, en anderzijds een creatief antwoord
bieden op de leegstand in de Driekoningen- Statiestraat. “En dit werkt”, zegt districtsvoorzitter Evi
Van der Planken, “uit vorige edities leren we dat 7
op de 10 panden bezet blijven of ingevuld worden
na afloop van de pop-upperiode”.
De formule is eenvoudig: het district Berchem
zoekt leegstaande winkels, knapt ze op en geeft ze
gedurende twee maanden in handen van makers,
ontwerpers en creatief talent.
In de 10 verschillende pop-upshops kan je zowel
originele producten ontdekken als deelnemen aan
workshops of verrassende activiteiten.

Blonde pop-up schoonheidssalon is
geïnspireerd op de sixties. Beauty met brains.
Een echte aanrader! (Statiestraat 53)

King of Pong Social Klub. Ooit al op een
ronddraaiende pingpongtafel gespeeld? Hier
is je kans! In de voormalige supermarkt Peeters-Govers (Driekoningenstraat 88) vind je
de nieuwe afterwork hotspot van Berchem.

Walrus & Vlinder – Statiestraat 126
Een speelfabriek met een lijflied: I won’t
grow up!. Een originele shop met duurzaam
speelgoed, kinderjuwelen en bijzondere decoratie voor de kinderkamer.
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Kunstenplein voor Berchem
Het districtshuis in Berchem krijgt er straks een
kunstenplein bij. De aanbesteding is uitgeschreven
volgens het Design and Build-principe.
“Dat betekent dat de winnaar het plein zowel zal ontwerpen als
aanleggen”, vertelt schepen van Openbaar Domein Bruno De
Saegher. “De aanpalende Kunstacademie zal deze zomer enkele
belangrijke verfraaiingswerken uitvoeren. Aansluitend starten wij
dan in oktober aan het Kunstenplein zelf.”
Wat vandaag een klein grasveldje, een weinig inspirerende
vlakte en een lager gelegen achterliggende koer is, wordt dan één
opengetrokken, doorwaadbare publieke kunstplaats. Kuierend
onder de arcade van de bibliotheek of langs de academie zal je je
verbeelding kunnen prikkelen en in eenzelfde beweging via brede trappen makkelijk aansluiting vinden met de Grote Steenweg.
“Daarmee bouwen we, na de graffitistraatkunst in de stationsbuurt, voort aan een dagelijkse kunstbeleving in de Oud-Berchemse straten en pleinen”, kadert Bruno De Saegher. Dit geeft
ook een extra elan aan het vlakbij gelegen ccBE, de bibliotheek,
de academie en de Nieuwe Vrede. Het plein versterkt deze artistieke en creatieve as.
Over de planning van de werken licht Bruno De Saegher het volgende toe: “Dit jaar nog zorgen we voor de aanleg van een voor-

Hier komt het nieuwe Kunstenplein
lopig plein. Hiermee verankeren we alvast de ruimte als open
kunstenplein, nog voor de geplande uitbreiding van de naburige
gebouwen plaatsvindt. Vrije ruimte moet immers gekoesterd
worden in deze dichtbevolkte stadsomgeving.”
De deelnemers aan het Design and Build-project staat een belangrijke opdracht te wachten: hun concept zal immers beeldbepalend zijn voor de uiteindelijke ontpopping van de wijk.
Districtsschepen Bruno De Saegher is uiteraard gelukkig met
dit kunstenplein. Na het heraangelegde Frans
Van Hombreckplein waar voornamelijk op
spelen en parkeren werd ingezet, krijgt Berchem nu een plein voor kunst. “De kruisbestuiving met de kunstacademie en de bibliotheek kan alleen maar verrijkend werken! “

Berchem Sport werd kampioen van 2de Amateur!

Proficiat Leeuwen!

De titel van Berchem Sport werd fel bevochten en uitgebreid gevierd. De kampioenenploeg, het bestuur en de medische en technische staf werden op 12 mei officieel ontvangen op het districtshuis
in aanwezigheid van stadsschepenen Rob Van de Velde en Ludo
Van Campenhout.

De leeuwen werden feestelijk ontvangen op het districtshuis.

Het districtscollege feliciteerde elke speler persoonlijk en overhandigde officiële oorkondes. Het district bood een receptie aan die
werd opgeluisterd door een prachtige overwinningstaart aangeboden door bakkerij Cloots. We hopen alvast dat jullie opnieuw een
fantastisch seizoen te wachten staat!

Wijkaanspreekpunten
Fruithof:

Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3

Groenenhoek:

Jan Poppe, Wapenstilstandlaan 49

Oud-Berchem:

Peter Correwyn, Vredestraat 54

Pulhof:

Berlinde De Bock, Niellonstraat 10

Zurenborg en De Veldekens:

David Frederickx, Gen.Capiaumontstraat 5

berchem@n-va.be

mia.monden@n-va.be
jan.poppe@n-va.be
peter.correwyn@n-va.be
berlinde.debock@n-va.be
david.frederickx@n-va.be
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Criminaliteit daalt opnieuw
“We maken onze Koekenstad veiliger en leefbaarder!”
burgemeester Bart De Wever

De criminaliteit daalde vorig jaar voor het vierde jaar op rij. Sinds 2012 zien we zelfs een
daling van 27 procent. Het gevolg van een kordate aanpak, een verhoogde inzet op veiligheid
en het harde werk van onze meer dan 2 000 politiemensen.
“Maar er blijven uitdagingen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Bijvoorbeeld in een gekende probleembuurt als het Statiekwartier. Daar houden politie, toezichthouders en de sociale
inspectie gerichte controles tegen malafide ondernemers. Zo geven we uitbaters en handelaars die wel bijdragen tot een aangename buurt weer ademruimte. Met zichtbare resultaten.
We zullen deze aanpak ook in andere moeilijke wijken gaan toepassen.”

Betere zorg, zelfde prijs
Deze zomer krijgt het inloopcentrum De
Vaart nieuwe uitbaters. Een grote stap
vooruit voor de daklozen in deze stad
die meer en betere opvang krijgen.
“De oppositie was razend toen ik nieuwe
sociale ondernemers aanzocht om een
project in te dienen”, stelt schepen Fons
Duchateau. “Maar het resultaat mag er
zijn. Het aantal uren dat het inloopcentrum bereikbaar is, verdrievoudigt bijna
met uitbater G4S Care. De stad investeert evenveel. De echte winst is voor de
allerzwaksten. Zij worden beter van dit
sociaal beleid.”

Tekort kinderopvang weggewerkt
Nog dit jaar werkt de stad het historisch tekort van 1800 kinderopvangplaatsen weg en behaalt zo de
norm om 33 opvangplaatsen per 100
kinderen te voorzien. “Dit enorme tekort aan kinderopvang is een drama
voor de werkende Antwerpenaar”,
stelt schepen Nabilla Ait Daoud. “Ik
heb dit tekort intussen grotendeels
weggewerkt met ondersteuning van
de zelfstandige sector. Momenteel
hebben we nog 196 plaatsen tekort.
Met de bijkomende investeringen
verwacht ik de norm dit najaar te
behalen.”

Wedstrijd promoot vernieuwende woonvormen
“We moeten
slim omgaan
met de
schaarse
ruimte.”
schepen
Rob Van de Velde

Om vernieuwende woonvormen te promoten, schrijft de stad een wedstrijd
uit waarbij bewoners of bedrijven financiële steun kunnen krijgen voor hun
projecten. Dat varieert van 100 000 euro voor kleinere initiatieven tot 500 000
euro voor projecten met meer dan 50 wooneenheden. De wedstrijd loopt nog tot
6 februari volgend jaar en staat voor iedereen open.
“Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt schepen Rob Van de Velde. “Met deze wedstrijd willen we daarom alternatief wonen
stimuleren om in te spelen op de woonuitdagingen in de stad. Tegen 2035 zal
Antwerpen namelijk 620 000 inwoners tellen, 100 000 meer dan nu.”

Antwerpse kunst palmt Den Haag in
Nog heel het jaar presenteert onze ambassadeur in Den Haag kunst uit de
provincie Antwerpen in zijn ambtswoning. De vele internationale bezoekers
worden getrakteerd op het beste dat artistiek Antwerpen te bieden heeft.
“We selecteerden werken uit de collecties van het provinciaal ModeMuseum,
Fotomuseum en DIVA en tonen werk van Antwerpse kunstenaars als Panamarenko en Guillaume Bijl”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Ik verwacht
dan ook dat heel wat bezoekers naar Antwerpen zullen afzakken om al dat
moois met eigen ogen te komen ontdekken.”

“Onze noorder-

buren ontdekken
het beste dat
Antwerpen te
bieden heeft.”
gedeputeerde
Luk Lemmens

www.n-va.be/antwerpen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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