
BERCHEM
  berchem@n-va.be I  www.n-va.be/berchem I jaargang 12 I nr. 4 I november  2017

V.U.: JOHAN KLAPS, RUYTENBURGSTRAAT 12, 2600 BERCHEM

Veiliger fietsen in Berchem 
Berchem blijft investeren in veiligheid voor fietsers. 
Wij geven u graag een overzicht van de maatregelen 
die we nemen.

In de Driekoningenstraat en Statiestraat 
leggen we een fietssuggestiestrook aan 
voor de fietsers richting Grotesteenweg. 
Die lange winkelstraat werd in 2011  
heraangelegd, maar helaas zonder aan-
dacht voor de veiligheid van de fietsers. 

Een complete heraanleg bleek te duur, 
zowel voor de kas van het district, als voor 
de handelaars die tijdens grote werken 
minder klanten over de vloer zouden krij-
gen. Door de nieuwe fietssuggestiestrook 
zijn fietsers beter zichtbaar. De auto- en 
buschauffeurs zullen zo aangezet worden 
tot meer hoffelijkheid.

In de Fruithoflaan starten we na de 
winter met de aanleg van een fietspad. 
Het fietspad komt op de middenberm, en 
dit zonder het mooie, groene karakter van 
de berm aan te tasten. De middenberm 
wordt trouwens groener en breder. De 
gevaarlijke oversteekplaatsen voor voet-

gangers maken we veiliger. Aan deze over-
steekplaatsen versmallen we de weg tot 
één rijvak. Er gebeuren elk jaar immers te 
veel levensgevaarlijke ongelukken.

In de Troyentenhoflaan leggen we twee 
‘fietscomfortstroken’ aan. Daardoor zul-
len minder fietsers op het voetpad fietsen. 

Tot slot investeert het district in nieuwe 
fietsbeugels. Alleen al dit najaar komen 
er zesendertig fietsbeugels bij.

Met al deze maatregelen steunen we  
graag de fietser in  
Berchem.

Beste Berchemnaar, 

Zoals in ons vorig huis-aan-
huisblad aangekondigd, zijn we 
gestart met onze wijkbezoeken. 
Als eerste waren de buurt van 
de Schelpstraat en die van het 
Frans Jochemsplein aan de beurt. 
Hartelijk dank aan iedereen die 
onze tent bezocht met vragen, 
opmerkingen en aanmoedigingen. 
Zoals u verderop ziet in onze 
activiteitenkalender, gaan wij op 
de ingeslagen weg verder. Wilt u 
samen met onze steeds groeiende 
groep enthousiaste vrijwilligers 
meebouwen aan ons mooie 
district? Laat dat dan weten via 
berchem@n-va.be. Samen blijven 
we inzetten op een mooier en 
aangenamer Berchem.

Johan Klaps
voorzitter N-VA Berchem

 Bruno De Saegher 
Districtsschepen
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De komende maanden zetten we onze wijkbezoeken verder. Bij de N-VA-tent kan u vragen stellen aan onze politici bij een kop koffie en 
een koffiekoek. De wijkbezoeken vinden telkens plaats op een zaterdag van 10 tot 13 uur.

 25 november
We bezoeken de Fruithoflaan, daar waar die kruist met de Oogststraat.

 16 december
Tijdens het laatste wijkbezoek van het jaar bezoeken we De Veldekens. U vindt ons op het plein waar de Frans de Manstraat en de 
Pieter Verbertstraat samenkomen.

 23 december
Tussen de wijkbezoeken door, denken we ook nog aan het goede doel. We verkopen erwtensoep en jenever naar aanleiding van  
Music for Life. Tussen 10 en 13 uur staan we in Oud Berchem, daar waar de Statiestraat van naam verandert in Drie Koningenstraat.

 20 januari
In het nieuwe jaar zetten we onze ronde van Berchem verder met een bezoek aan het Florent Cootmansplein.

 28 januari
Feestend zet N-VA Stad Antwerpen het nieuwe jaar in. Om 10 uur begint het nieuwjaarsfeest. We kozen voor een speciale locatie: het 
centraal station van Antwerpen!

 7 februari
N-VA Toert! Bart De Wever komt spreken in Berchem. Ontmoet hem en zijn ploeg om 20 uur in de Blue Point, Filip Williotstraat 9.

ACTIVITEITENKALENDER

Een portret: fractieleider Jan Poppe
Om u meer vertrouwd te maken met de sterke groep van N-VA  
Berchem stellen we een van onze boegbeelden voor: Jan Poppe,  
fractieleider voor de N-VA in de districtsraad. 

Zoals vele anderen is Jan in de politiek 
gerold. Als Vlaamsgezinde met een  
sterke interesse voor de politiek kwam 
Jan in contact met mensen van de 
N-VA, die hem zo’n acht jaar geleden 
wisten te overtuigen de politieke stap te 
zetten. 

Eenmaal betrokken in het politieke 
leven, bloeide Jans Vlaams hart verder 
open en werd zijn ambitie groter om, 
op lokaal vlak, de veel voorkomende en 
vaak typisch Belgische problemen mee 
op te lossen. Daarom stelde Jan zich  
verkiesbaar op de lijst van N-VA  
Berchem. Hij werd naar voor gescho-
ven om de fractie te leiden tijdens de 
districtsraden. 

Hecht team
“Ik ben blij dat ik fractieleider van deze 
groep kan zijn. Het is onwaarschijnlijk 
boeiend en we hebben daarenboven 

een heel hecht team dat enorm gemoti-
veerd is om Berchem voor alle burgers 
aantrekkelijker te maken. De projecten 
die we verwezenlijkt hebben, zijn het 
resultaat van echt teamwork tussen 
onze gedreven fractieleden en onze 
sterke mandatarissen”, zegt Jan met 
enige fierheid. “We hebben tijdens deze 
bestuursperiode verschillende mooie 
projecten gerealiseerd op het gebied van 
mobiliteit, veiligheid, jeugd en cultuur.”

Die verwezenlijkingen doen Jan deugd 
en houden hem gemotiveerd om zich 
na 2018 verder te blijven inzetten voor 
het district. “Ik hoop dat de kiezer ons 
opnieuw de kans geeft om het beleid te 
sturen. Ik ben er namelijk van over-
tuigd dat we met deze ploeg nog mooie 
dingen kunnen realiseren. Persoonlijk 
zal ik mij blijven inzetten voor meer 
veiligheid, het milieu en een aangename 
samenleving.”

“Het N-VA-team is 

enorm gemotiveerd 

om Berchem voor  

alle burgers  

aantrekkelijk  

te maken.”
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Bart De Wever: 
“We werken aan een mooie, leefbare stad”
Het politieke hart van onze stad, het Stadhuis, is voor enkele jaren dicht voor een verdiende 
restauratie. Deze parel zal binnenkort opnieuw schitteren. Net zoals het Steen en de Handels-
beurs. Gebouwen die tientallen jaren werden verwaarloosd, maar nu in de steigers staan om in 
volle glorie te verrijzen. 

“En dan heb ik het nog niet over de nieuwe promenade van de Scheldekaaien, parken als Droog-
dokken en Groot Schijn, het Operaplein … We werken hard aan een mooiere, meer aangename, 
leefbare stad en aan de toekomst voor onze kinderen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “We 
doen dat met een sterke ploeg en dankzij de steun van alle Antwerpenaars. Uiteindelijk zullen we 
er allemaal beter van worden. Want het verhaal van onze stad schrijven we samen.”

Provincie brengt noden van fi etsers in kaart
In mei lanceerde de provincie Antwerpen de Grote Fietsenquête. Meer dan 6 000 mensen vulden de 
vragenlijst in. Met de resultaten wil de provincie Antwerpen haar fietsbeleid verder verbeteren. “Met 
de Grote Fietsenquête willen we ons fietsbeleid op basis van objectieve cijfers verder optimaliseren. 
We stellen wel al enkele belangrijke tendensen vast”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens. “Er is in de 
provincie Antwerpen een duidelijke trend merkbaar in het fietsgebruik. We zien de fiets meer en 
meer als een volwaardig vervoermiddel. Maar liefst 70 procent van de deelnemers gaat met de fiets 
naar het werk, de winkel of de sportclub.”

Fons Duchateau: 
“Boerkiniverbod blijft van kracht”
In 2016 ontving UNIA elf meldingen over de boerkini. In een onbekend aantal van die meldingen, 
werd het verbod toegejuicht. Misschien was er dus maar één klacht in 2016. En toch stelt UNIA een 
advies op dat steden brandmerkt als ‘discriminerend’ omdat ze de onderdrukking van de vrouw 
niet willen normaliseren via de boerkini. UNIA beschouwt die als een normaal zwempak. “De 
N-VA is echter duidelijk: nooit”, zegt schepen Fons Duchateau. Daar mag u op rekenen.

Projectontwikkelaars dragen bij aan 
leefkwaliteit van de stad
Projectontwikkelaars in Antwerpen betalen bij grote bouwprojecten op het openbaar domein een 
bijdrage aan de stad. Vorig jaar leverde dat bijna 13 miljoen euro op. Het schepencollege werkte in-
middels een reglement uit om ontwikkelaars te laten bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad. “Zo 
werkten we op korte tijd het enorme tekort aan onderwijscapaciteit weg. We zitten op koers om elk 
kind een plek in de klas te geven”, zegt schepen Rob Van de Velde. Sommige ontwikkelaars leggen 
zelf het openbaar domein aan of bouwen een school in nauwe samenwerking met de stad. Vlaande-
ren zal onze manier van werken als voorbeeld gebruiken.

Tekort aan kinderopvangplaatsen weggewerkt
“Het wegwerken van het tekort aan kinderopvangplaatsen was mijn grootste uitdaging als schepen van 
Kinderopvang”, zegt schepen Nabilla Ait Daoud. Het doel was om één kind op drie tussen de 0 en 3 
jaar een opvangplaats te bieden. Daar slaagden we in. Het tekort van 1 831 plaatsen werd weggewerkt 
door het beter ondersteunen en verder uitbouwen van zelfstandige kinderopvang. De nieuwe kinder-
opvangtoelage, de prefinanciering vanuit de stad, toelages voor opstartende en bestaande initiatieven 
en gerichte investeringen zorgen voor betaalbare kinderopvang voor elke Antwerpenaar. Schepen Ait 
Daoud blijft inzetten op kwalitatieve kinderopvang, want daar heeft ieder kind recht op.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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