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V.U. Rob Van De Velde
Grote Steenweg 455
2600 Berchem

Bart in Berchem!
GESPREKSAVOND MET

BART
DE WEVER

Bart de Wever keert terug naar Berchem!
Johan Klaps, afdelingsvoorzitter van N-VA Berchem, kijkt uit naar de komst
van algemeen partijvoorzitter Bart De Wever naar Berchem op maandagavond
14 november. Onze redactie stelde Johan enkele vragen over de gespreksavond.
Wat is het belang van deze gespreksavond?
Johan: “Het belang ervan is erg groot. Je mag niet vergeten dat Bart tijdens zijn hele
politieke loopbaan in het district Berchem heeft gewoond. Hij beheerst de lokale problemen en uitdagingen zeer goed.”
Over wat voor uitdagingen en problemen gaat het?
Johan: “Het district Berchem is een heel mooi district. Met mooie woonzones, ruimte
voor activiteiten en zelfs een stuk groen. Maar we leven hier wel in de context van
een grootstad als Antwerpen. Dat betekent dat we
de nodige aandacht moeten besteden aan mobiliteit, integratie en algemene levenskwaliteit, zowel
voor jong als voor oud.”

op maandag 14 november 2011
om 20 uur (deuren 19.15 uur)
in het ALM
Filip Williotstraat 9
(Berchem)
Dat Bart De Wever geen blad voor de
mond neemt, is al langer geen geheim.
Maar wat is zijn gedacht over ’t stad?
En wat kan hij u, samen met de
N-VA’ers van het district, vertellen
over Berchem?

Hoe pakken jullie deze uitdagingen aan?
Johan: “N-VA Berchem beschikt sinds enkele
jaren over een sterk uitgebreide bestuursploeg.
Dit team zet in op alle leeftijden, met bijzondere
aandacht voor thema's van integrale jeugdwerking tot aangepast seniorenbeleid. Dossiermatig
bewaken we de dossiers uit de ‘zachte’ sector:
zowel de sociale integratie, bijvoorbeeld, als hardere thema’s zoals openbare werken. Het doel is
en blijft de levenskwaliteit te verbeteren van elke
inwoner van Berchem.”
Bedankt voor dit gesprek, Johan!

Afdelingsvoorzitter Johan Klaps:
“Bart De Wever kent de lokale problemen
en uitdagingen van Berchem.”

Laat deze kans niet schieten en kom
op 14 november naar het ALM.
Nadien is er mogelijkheid om na te
praten bij een drankje.

GRATIS INKOM
IEDEREEN WELKOM!
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MET N-VA BERCHEM OP STAP

Een sterk staaltje toekomst
en geschiedenis …
op loopafstand
Ken jij ook dat gevoel wanneer je plots in je
eigen stad, je eigen buurt of zelfs je eigen straat
iets moois opmerkt? Iets dat er altijd al is geweest,
maar dat je nog nooit echt zag? Of wou zien? Precies dát gevoel deelden veertig N-VA-leden op 25
augustus bij hun bezoek aan de Luchthaven van
Antwerpen en het Museum Stampe en Vertongen.
EEN LUCHTHAVEN MET EEN MISSIE
Voor de aanwezige N-VA-leden was één ding duidelijk: de Luchthaven van Antwerpen (beter bekend als
die van Deurne) kent zijn plaats. Er worden voornamelijk korte afstandsvluchten aangeboden voor
zakenlui of toeristen die zonder al te veel poespas
en wachttijden efficiënt willen reizen. Dat is de
unieke plaats van onze luchthaven op de markt.
De hele organisatie is er dan ook op gericht om passagiers op 30 minuten vertrekkensklaar te maken.
Een verademing voor wie de ellenlange wachttijden
op luchthavens gewend is! Maar ook op het gebied
van veiligheid en economische activiteit heeft de
luchthaven met zijn 500 enthousiaste medewerkers
niet stilgezeten. Daarbij mag de investering in de
nieuwe vertrekhal en het aanpalende restaurant best
gezien worden. Geloof ons: het is een aanrader om
met de (klein)kinderen net zoals vroeger eens gezellig te gaan kijken naar het taxiën of opstijgen en dalen
van de vliegtuigen, bij een warme choco ofzo.

EEN MUSEUM MET EEN ZIEL
Het Stampe & Vertongen Museum is een van de pareltjes van de historiek van de vliegtuigindustrie. Het
werd ingehuldigd op 26 mei 2001 en is een eerbetoon
aan de Antwerpse luchtvaartpioniers Jean Stampe en
Maurice Vertongen. Samen startten zij een vliegschool op het ‘vliegveld’ van Deurne. Later kwam er
een fabriek bij, waar de legendarische SV4-toestellen werden gebouwd. Dit SV4-toestel is het enige
Belgische vliegtuig met internationale bekendheid.
Het werd pas in 1978 uit dienst van de Belgische
luchtmacht genomen.
De uitbaters zijn erin geslaagd om een topverzameling oude vliegtuigen en zelfs een authentieke V2bom bij elkaar te brengen. Kortom:
een sterk staaltje geschiedenis …
op loopafstand van onze deur.
Gaat u volgende keer mee met
N-VA Berchem op stap?
Rob Van de Velde
Secretaris N-VA Berchem

Verkoop van natuurgebied Wolvenberg roept vragen op
Enkele maanden geleden beslisten de diensten van
minister van Financiën Reynders (MR) om het
natuurpark Wolvenberg in Berchem te verkopen
via een openbare bieding. Momenteel wordt het
gebied beheerd door Natuurpunt.
Naast Wolvenberg zijn er in dezelfde hoek van de
stad nog het Villagaspark en het Leeuwerikpark.
Voor het Villegaspark ligt zelfs een investeringsbudget klaar bij het district Berchem. Er
bestaat echter onduidelijkheid over een
mogelijke heraanleg
omdat de beheersovereenkomst tussen de diensten van
het ministerie van
Financiën en de stad
reeds in 2006 was
verlopen.

Op 12 september stelde N-VA-Kamerlid Veerle
Wouters de volgende mondelinge vragen aan minister Reynders:
1. Wat is de reden van de verkoop van het gebied?
2. Wanneer werd deze beslissing genomen?
3. Wanneer en hoe werd deze beslissing aan het
Antwerpse stadsbestuur meegedeeld?
4. Zijn er verkoopmodaliteiten in verband met de
toegankelijkheid van Wolvenberg in de
verkoopovereenkomst opgenomen?
5. Zal u ingaan op de vraag van het Antwerpse
stadsbestuur om de openbare bieding te annuleren en het park aan Antwerpen te verkopen?
6. Zijn er plannen om andere gebieden zoals
Villegaspark en Leeuwerikpark ook te verkopen?
7. Wat is de reden dat de beheersovereenkomst
voor Villegaspark, die in 2006 is vervallen, niet is
hernieuwd? En wat zijn daarvan de gevolgen,
buiten het feit dat de stad blijkbaar radeloos is
over hoe het nu verder moet?

RELLEN IN DE SEEFHOEK

Wijk 2060: strenge aanpak noodzakelijk
Voor de bewoners en de winkeleigenaars in de wijk
2060 was midden augustus de maat vol. Zij namen het
recht in eigen handen omdat ze het niet langer pikten
dat hun veiligheid in het gedrang kwam, en omdat
hun omzet daalde door criminele drugsdealers en
drugsgebruikers.
Omdat de handelaars en beEen strenge aanpak moet
woners van mening waren
leiden tot een veilige buurt.
dat de politie niet streng genoeg optrad, pakten ze enkele drugsverkopers hardhandig aan. Het is duidelijk
dat ondanks de inspanningen van het stadsbestuur,
de sociale sector en de politie, de drugsoverlast niet is
afgenomen. De fameuze
‘2060-maatregelen’ blijken
ontoereikend om dit fenomeen te bestrijden.
VERPLICHT AFKICKEN
N-VA-gemeenteraadslid
Bart De Wever kondigde tijdens de gemeenteraad van 19 september dan ook aan
dat hij een wetsvoorstel zal indienen om het drugsgebruik aan te pakken. Bart De Wever: “Ik heb een wets-

voorstel uitgewerkt om, net zoals in Nederland, het afkicken te verplichten voor de begunstigden van een
OCMW-uitkering. Ik hoop ook dat de beloftes van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) waargemaakt worden om het uitwijzings- en uitvoeringsbeleid
van straffen te verbeteren.”
UITBREIDING ALCOHOLVERBOD
Daarnaast pleitte Bart De Wever voor de uitbreiding
van het alcoholverbod. Sinds februari is het verboden
om op het De Coninckplein alcohol te drinken. In
januari 2012 volgt een evaluatie. “We zien dat in die
buurt alcoholverslaving meestal gekoppeld is aan
drugs”, zegt De Wever. “Zou het niet beter zijn om deze
maatregel te verlengen en uit te breiden naar de omliggende straten? Bovendien geven we als stadsbestuur
een gemengd signaal door alcohol wel toe te laten bij
evenementen op het plein. Moet het alcoholverbod niet
radicaal worden doorgetrokken?”
BIN
Begin oktober werd het langverwachte BIN boven de
doopvont gehouden. Een BIN is een Buurt Informatie
Netwerk, een gestructureerd samenwerkingsverband
tussen burgers en lokale politie. Alvast een betere
oplossing dan de eerder aangekondigde burgerwacht.

S.O.S. LERAARS
Aan het begin van de schoolvakantie
vroeg Vlaams Parlementslid Liesbeth
Homans aan Onderwijsminister Pascal
Smet (sp.a) om vaart te zetten achter zijn
aangekondigde structurele maatregelen
om het beroep van leraar aantrekkelijker
te maken.
Die maatregelen zijn nodig. In april van dit
jaar waren er in de ruim 180 kleuter- en
lagere scholen van alle netten in de stad
Antwerpen nog 53 openstaande vacatures
voor leerkracht in het kleuter- en lager onderwijs. In april 2006 waren er dat nog maar 15.
Het voorbije jaar is het tekort met 56 procent gestegen, van 34 naar 53 openstaande vacatures. “Wij zouden de minister willen vragen om voor de stad Antwerpen een tandje bij te
steken”, zegt Homans. “Door de explosieve groei van het aantal leerlingen zijn er niet alleen extra schoolgebouwen nodig, maar duidelijk ook extra leerkrachten. En die zijn er
niet, integendeel.”
Minister Smet liet intussen weten ‘een aantal pistes aan het uitwerken te zijn’. Liesbeth zal
alvast de cijfers voor het nieuwe schooljaar bij de minister van Onderwijs opvragen.
Liesbeth Homans
Vlaams Parlementslid
liesbeth.homans@n-va.be

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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