
Sinds midden 2009 is de afdeling N-VA Berchem aanzienlijk gegroeid met meerdere 
nieuwe leden tot gevolg. Tevens hebben enkele leden zich spontaan en graag bereid 

gevonden om het bestuur van N-VA Berchem te komen versterken. Het nieuwe bestuur 
kon zich vervolgens enthousiast en volledig in de verkiezingsstrijd werpen. Dankzij de 
steun van alle leden van N-VA Berchem werd in ons district een schitterende score 
behaald!

N-VA Berchem staat ter beschikking van elke inwoner van ons prachtige district. Wij 
staan open voor al uw vragen en suggesties. Voor u willen wij ons inzetten! U ontvangt 
vanaf nu opnieuw op regelmatige basis ons afdelingsblad waarmee wij u op de hoogte 
zullen houden van het reilen en zeilen binnen de N-VA.

In deze editie stel ik u niet zonder trots onze nieuwe bestuursploeg voor. Deze ploeg 
staat op het veld, met opgetrokken mouwen, klaar om u, inwoner van Berchem, te 
dienen en bij te dragen aan het blijvende succes van de N-VA.

Johan Klaps
Voorzitter N-VA Berchem

De nieuwe ploeg van N-VA Berchem

V.U.: Bruno De Saegher
Vredestraat 140
2600 Berchem

Berchem

Zondag 21 november 2010  
om 10.30 uur.

Gastspreker:
Jan Jambon, 

fractieleider Kamer van 
Volksvertegenwoordigers,  over de 

politieke actualiteit.

Jardin Public  
(zaal 1ste verdieping)

Lodewijk van Berckenlaan 146, 
2600 Berchem.

Iedereen is van harte welkom. 
N-VA Berchem biedt u  

uw eerste drankje gratis aan.

Aperitiefgesprek  
N-VA Berchem

De nieuwe bestuursploeg van N-VA Berchem: Bruno De Saegher, 
Johan Klaps, Ilse Jacques, Johan Jansen en Joeri Tielemans.  
Ontbreken: Fons Duchateau, Irene Torfs, Mia en Pamy Daeseleire-
Monden, Leo Bruyninckx, Dirk Van Nuffel en Wilfried De Smedt.
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Uitnodiging



Eindelijk is de knoop doorgehakt. De Vlaamse regering 
besliste over een nieuw mobiliteitsplan voor Antwerpen 

met een gesloten Antwerpse ring door middel van tunnels. 
De N-VA vreesde terecht dat dit duurder zou uitvallen en 
dat Vlaanderen niet langer bereid was de volle factuur op 
te hoesten. De stad moet mee voor de meerprijs opdraaien 

en dat vinden we als Antwerpse N-VA’ers een bijzonder 
spijtige zaak. Ook al omdat andere projecten sneuvelen 
binnen het Masterplan, zoals een Groene Singel en 
eventuele tramprojecten. Maar alles moest wijken voor de 
tunnelvisie van sommige hoofdrolspelers in dit dossier.

Veel eVeNwichtiger
Toch heeft de N-VA ingestemd met de gekozen oplossing. 
Het mobiliteitsplan is voor Antwerpen veel evenwichtiger 
uitgevallen. Ons voorstel werd opgenomen om de 
A102 door te trekken in de richting van de E19 via een 
ondertunneling van de R11 tussen Wommelgem en 
Wilrijk. Met deze ingreep ontlasten we in hoge mate de 
Antwerpse ring, lossen we het knelpunt Mortsel op en 
trekken we het dossier van de ondertunneling van de 
R11 nabij de luchthaven van Deurne eindelijk vlot. Dat is 
belangrijk om de exploitatie van de luchthaven niet in het 
gedrang te brengen. 

De eerste spADe
Voor de ondertunneling van de luchthaven is het geld 
al opzij gezet. Wellicht zullen we daar dan ook de eerste 
spade in de grond zien steken. Voor de Antwerpse Ring 
is het nog even wachten en zullen we kritisch de kostprijs 
van de tunnels van burgemeester Janssens blijven volgen.

Een dure tunnelvisie

Steeds meer kinderen gaan niet naar school

Het mobiliteitsplan is voor Antwerpen 
 veel evenwichtiger uitgevallen.

Steeds meer Antwerpse kinderen volgen thuis les in plaats 
van op school. Dat kan omdat Vlaanderen leerplicht kent 
en geen schoolplicht. De cijfers die Vlaams Parlementslid 
Liesbeth Homans van Onderwijsminister Pascal Smet  
kreeg over dit huisonderwijs, deden echter haar 
wenkbrauwen fronsen. 

Zo blijkt dat zes op de tien kinderen die thuis les 
volgen, geen examens afleggen en dus geen diploma 
behalen. Daarnaast zien we dat het huisonderwijs 
vooral in Antwerpen stevig in de lift zit. Met name de 

districten Antwerpen en Borgerhout springen eruit. 
Dat doet vermoeden dat vele meisjes die er na het 
hoofddoekenverbod mee dreigden thuis te blijven, dat 
ook daadwerkelijk doen.
 
BeDeNkeliJke kwAliteit
Uit de steekproeven blijkt dat de kwaliteit van het 
huisonderwijs vaak niet goed genoeg is. Begin dit jaar 
noteerde de inspectie bij 37 gecontroleerde jongeren liefst 
19 onvoldoendes. Dat samen met het niet afleggen van 
examens doet het ergste vrezen.

DiplomA!
“Huisonderwijs is in dit land een recht, maar ik vind 
dat we de ouders op hun verantwoordelijkheid moeten 
wijzen”, zegt Homans. “Een diploma is een belangrijke 
sleutel tot de arbeidsmarkt. De toekomst van de jongeren 
is te belangrijk om ze ondergeschikt te maken aan factoren 
zoals het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek op 
school.”

“Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) moet 
dringend hefbomen vinden om de ouders op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen, merkt Liesbeth 
Homans (N-VA) terecht op.”  
(Journalist Lex Moolenaar in Gazet van Antwerpen  
van 26 juli 2010.)

Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans 
liesbeth.homans@n-va.be



“Net als veel andere mensen heb 

ik vastgesteld dat onze federale 

staat niet werkt. Bovendien denken 

de meeste Turken centrumrechts, 

zoals de N-VA.  En als kind uit 

een Koerdische familie met een 

alevitische (vrijzinnige, red.) 

overtuiging behoor ik tot twee 

minderheden. Ook dat past precies 

in het DNA van de N-VA, een partij die 

het opneemt voor minderheden.”

Zuhal Demir

Kan je je achtergrond toelichten? Wat bewoog je om 
politica te worden?

Mijn roots liggen in Limburg, meer bepaald in Genk, waar 
ik opgroeide in een Turks-Koerdisch gezin. Vandaar dus 
mijn multiculturele achtergrond. Onze samenleving met 
haar rechten en plichten heeft me altijd geboeid. Vanuit 
die optiek besloot ik om rechten te gaan studeren in 
Leuven. Ik specialiseerde me in het arbeidsrecht en ben 
sinds 2004 actief als advocate. Ik sta zowel werkgevers 
als werknemers bij. Dat verschaft me een ruim inzicht in 
de arbeidsmarkt. Ondertussen ben ik een eigen praktijk 
begonnen in Ekeren (Antwerpen), waar ik woon met 
mijn echtgenoot. Mijn werkervaring heeft mijn interesse 
in politieke en maatschappelijke aangelegenheden alleen 
nog maar aangewakkerd.

Waarom koos je voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie?
De N-VA is in tegenstelling tot veel andere partijen een 
‘no-nonsense partij’ die gewoon zegt waar het op staat en 
duidelijke principes en standpunten kent. Daarin kan ik 
me helemaal terugvinden. Gezien mijn Turks-Koerdische 
afkomst krijg ik vaak de vraag van journalisten waarom 
ik voor de N-VA koos, terwijl ik het eigenlijk een heel 
normale keuze vind voor een persoon die hier woont en 
werkt en die gewoon wil dat er eindelijk orde op zaken 
wordt gesteld in dit land! Trouwens, alle kiezers die op 
13 juni op de N-VA gestemd hebben, hebben daarmee een 
duidelijk signaal gegeven dat het zo niet verder kan in dit 
land.  

Voel je je Vlaming?
Ik voel me 100 % Vlaming! Mijn multiculturele achtergrond 
biedt me weliswaar een ruimer perspectief, maar ik voel 
me Vlaming in hart en nieren.  We mogen het begrip 
“Vlaamse identiteit” trouwens niet verwaarlozen. Mensen 
hebben nood aan een collectieve identiteit. Ze biedt een 
houvast en zelfvertrouwen in onze samenleving. Iedereen 
die hier woont en iedereen die hier komt wonen, moeten 
we uitleggen wat de Vlaamse identiteit is. Het spreekt 

voor zich dat de kennis van de Nederlandse taal een hoge 
prioriteit geniet, maar het gaat verder dan taal en cultuur 
alleen. Je moet ook willen deelnemen aan de Vlaamse 
samenleving.  

De N-VA streeft naar een échte integratie van nieuwkomers 
of “Nieuwe Vlamingen”. Ze sluit niemand uit. Uiteraard 
mag je best trots zijn op je afkomst, maar het is ook belangrijk 
dat je ernaar streeft om te participeren in onze Vlaamse 
samenleving. Eén blik op onze huidige samenleving 
volstaat echter om te beseffen dat verschillende culturen 
gewoon naast elkaar leven en dat is heel erg jammer. Er is 
nog heel wat werk aan de winkel.

Zuhal Demir: “Mijn multiculturele 
achtergrond biedt me weliswaar een ruimer 

perspectief, maar ik voel me Vlaming in 
hart en nieren.”

• Kamerlid N-VA en advocate

• Geboren in 1980 in Genk

• Getrouwd met Jan Aertgeerts

• Woont in Ekeren (Antwerpen)

• Haar grootste troeven: haar vermogen om zich

vast te bijten in dossiers en haar vastberadenheid 

om écht voor verandering te zorgen: “Het is tijd 

om de blokkeringen te doorbreken en constructief 

mee te werken aan een kleurrijk Vlaanderen.”

• Maakt zich kwaad over: onrechtvaardigheid,

oeverloos gepalaver zonder daadkracht.

Voor meer informatie over Zuhal Demir, 
kan u surfen naar www.zuhaldemir.be


