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NIEUWE WEBSITE
Benieuwd naar wat
de N-VA allemaal kan
betekenen voor u?
Neem snel een kijkje
op onze gloednieuwe website:
www.n-va.be/berchem

Berchem
N-VA Berchem luistert naar u!
De N-VA blijft groeien. Dat is niet te verwonderen, want onze partij blijft
rechtlijnig ijveren om haar verkiezingsbeloften waar te maken. Ook lokaal
doet de N-VA het uitstekend.
Dagelijks sluiten zich nieuwe leden aan. En meer nog … steeds vaker contacteren
verenigingen onze N-VA-afdeling om mee te zoeken naar een oplossing voor heel
concrete problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Bovendien levert onze Berchemse afdeling met Fons Duchateau sinds kort ook de overkoepelende voorzitter
voor de stad Antwerpen en met Rob Van de Velde de nieuwe arrondissementele
voorzitter. Ook u helpt mee, door suggesties, problemen of
klachten door te geven op berchem@n-va.be.
P.S. Hou alvast uw agenda vrij op 12 november. N-VA Berchem heeft nationaal voorzitter Bart De Wever weten te
strikken voor een gespreksavond. Verdere details volgen
nog!

Vlaams minister Muyters was te gast in Berchem
Op zondag 27 maart was het
verzamelen geblazen voor ons
aperitiefgesprek met Vlaams
minister Philippe Muyters. Dit
tweede evenement van N-VA
Berchem kon weerom rekenen
op grote belangstelling. De
N-VA-minister gaf de talrijke
aanwezigen een duidelijke toelichting over de stand van zaken
binnen de Vlaamse Regering.
Vanzelfsprekend ging minister
Muyters ook in op de politieke
actualiteit. Leuk detail: verschillende aanwezigen verlieten
Domein Park West met een
splinternieuwe lidkaart van
N-VA op zak!

Vlaams minister Philippe Muyters
ging ook in op de politieke actualiteit.

Propere handen in
speelplein Het Prieel

Vanaf deze zomer kunnen kinderen en jongeren zich
volop uitleven op het nieuwe avontuurlijke speelterrein
Het Prieel. N-VA-districtsraadslid Ilse Jacques stelde van
bij de allereerste plannen de vraag of de grond werd getest
en veilig bevonden.
De bevoegde schepen bevestigde dat … maar milieu-instantie OVAM had toen nog niets getest. Na een nieuwe vraag in
de districtsraad bleek dat de grond nooit was getest, maar
dat ze toch veilig was bevonden. Begrijpe wie kan! Volgende
zin stond ook in het antwoord: “De parkzone is opgehoogd
met ondergrond die voortkwam van het bedrijf AgfaGevaert.” Dit wekte nog meer de ongerustheid van de N-VA.
Na nog een motie van Ilse in de districtsraad werd de grond
uiteindelijk toch getest. De resultaten bevestigen dat de grond
volgens de VLAREBO-normen veilig is voor spelende kinderen. De N-VA waakt ook over uw kinderen!
De grond van het speelplein werd na een motie
van N-VA-districtsraadslid Ilse Jacques getest.

SOS Statiestraat-Driekoningenstraat: winkels a.u.b.!
“De Statiestraat en Driekoningenstraat komen net
uit een heraanleg die maar liefst twee jaar heeft
aangesleept. Maar het resultaat mag gezien worden.
Op 1 juli is het dan ook feest naar aanleiding van
de plechtige heropening van onze winkelas”, vertelt N-VA-districtsraadslid Ilse Jacques. Toch trok
ze aan de alarmbel tijdens de districtsraad.

gebedsruimtes en vzw’s zien we de laatste tijd een
groot aantal evangelische kerken uit de grond rijzen
in de Statiestraat. Niet al deze evangelische kerken
zijn even onbesproken. Bij het Informatie- en
Adviescentrum voor Sektarische Organisaties
(IACSSO) wijzen ze alvast op het gevaar voor sektarische trekken.”

“Ik hoop van harte dat de geslaagde heraanleg ook
voor de broodnodige positieve impulsen zal zorgen",
zegt Ilse. “Want van de laatste winkelmeting werd ik
toch even stil: stijgende leegstand, toename van het
aantal horeca-vzw’s en een afname van het aantal
ketenfilialen …”

WONEN BOVEN WINKELS
“We moeten dringend de strijd tegen de leegstand
aanbinden”, besluit Ilse nog. “De eigenaars van leegstaande panden moeten
aangesproken worden. En
het districtsbestuur moet
hier actief de situatie blijven opvolgen. Misschien
nog een tip: het project
‘Wonen boven winkels’
moet dringend nieuw
leven ingeblazen worden!”

COMMERCIËLE INVULLING
Vooral de leegstand zint haar niet. “Klopt,” bevestigt
Ilse. “De N-VA eist dat prioritair werk wordt gemaakt van een commerciële invulling voor alle
leegstaande panden. Voor een andere bestemming
zullen de gepaste vergunningen nodig zijn. Dat heb
ik dan ook aangekaart tijdens mijn interpellatie,
want dit baart me zorgen. Naast de vele islamitische

N-VA-districtsraadslid
Ilse Jacques

Beter een goede buur dan een verre vriend
Sociaal wonen betekent in Antwerpen een mix
van talen en nationaliteiten. Dat dit wel eens voor
leefbaarheidsproblemen zorgt, moeten we niet onder
stoelen of banken steken. Alle initiatieven om het
samenleven te bevorderen zijn daarom welkom.
GEEN CONCIËRGES
Spijtig genoeg maakt niet iedereen daar gebruik van. Zo
viste Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans uit dat
Woonhaven, dat via de sociale economie een beroep
kon doen op een aantal conciërges, er tot hiertoe geen
enkele in dienst nam wegens ‘te druk met de fusieoperatie’. Ook het profiel van de conciërges – ze moeten
langdurig werkloos zijn – staat Woonhaven blijkbaar
niet aan. Gent telt intussen negen conciërges die zeer
nuttig werk verrichten in en rond de sociale woningen.
Ondanks alle berichten over sluikstort, vandalisme, criminaliteit, … lijkt Woonhaven vooralsnog geen problemen te zien.

TAALTEST
Ook op Vlaams niveau kan het
nog beter. Zo werd in 2008 de taalbereidheid voor sociale huurders
ingevoerd. Liesbeth polste bij
Vlaams minister van Wonen Freya
Van den Bossche naar de effecten
van de maatregel. Het resultaat is
pover: slechts één bewoner werd
beboet wegens het niet naleven
van de taalvereisten. Liesbeth
stelt dan ook voor dat de huisvestingsmaatschappijen de taal- en
inburgeringsgegevens beter registreren en zelf nagaan in welke
mate de huurder Nederlands
spreekt en ingeburgerd is. Voor de
N-VA blijft kennis van de taal immers dé sleutel tot integratie.
Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans:
“Sociale huurders moeten geen boek van Hugo Claus kunnen
lezen, maar ze moeten wel aan hun buren kunnen vragen
wanneer het vuilnis moet buitenstaan.”

LAAT U HOREN!
U wilt uw hart eens luchten over uw ervaringen
met sociaal wonen in Antwerpen? Spring dan
op vrijdag 1 juli of vrijdag 8 juli binnen op
het N-VA-secretariaat aan de Vlaamse Kaai 10,
2000 Antwerpen. U bent welkom tussen 12 en
17 uur.

Massale belangstelling voor nieuw Museum aan de Stroom

Geert Bourgeois (N-VA) bezorgt MAS vliegende start
Midden mei was het feest op het Eilandje … eindelijk kon het grote publiek kennismaken met het
gebouw, de collecties en de panoramische vergezichten van het nieuwe Museum aan de Stroom.
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), die
bevoegd is voor Toerisme, deed alvast zijn duit
in het zakje en kende een subsidie van 150 000
euro toe voor de openingstentoonstelling
‘Meesters in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen’ in het nieuwe Museum aan de Stroom
(MAS).
De expo brengt een indrukwekkende lijst van
meesterwerken van oude en hedendaagse kunstenaars met internationale uitstraling. Zij brengen het verhaal van de rol die de stad heeft
gespeeld in de evolutie van het beeld in de
kunsten. Warm aanbevolen, dus. De tentoonstelling loopt nog tot eind dit jaar in het MAS.

Geert Bourgeois: “Deze tentoonstelling
beschikt over sterke troeven om Vlaanderen,
Antwerpen en bijgevolg ook het nieuwe
Museum aan de Stroom internationaal op de
kaart te zetten en vanuit toeristisch oogpunt
aantrekkelijker te maken.”

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.
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