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V.U. Rob van de Velde
Grote Steenweg 455
2600 Berchem

Massale opkomst voor Bart in Berchem!
Uitkijken naar
2012
Ook voor N-VA Berchem loopt 2011
op zijn laatste benen. Wij kijken
terug op een actief jaar met vier
huis-aan-huisbladen en meerdere
gespreksavonden.
Het relaas van de succesvolle gespreksavond met Bart De Wever
leest u hiernaast. Ook volgend jaar
mag u, beste lezer, op onze inzet
blijven rekenen. Met onze versterkte ploeg bereiden wij ons voor
op de gemeente- en districtsraadverkiezingen van oktober 2012.
N-VA Berchem zal u in de komende
maanden blijven informeren over
de onderwerpen die u aanbelangen
en waarmee wij op het lokale beleid
willen wegen. Namens het voltallige bestuur van N-VA Berchem
wens ik u en uw
familie alvast een
gezond en voorspoedig 2012 toe.

Bijna vijfhonderd toehoorders daagden maandag 14
november op om te luisteren
naar N-VA-voorzitter Bart De
Wever in het vergadercentrum
ALM in Berchem.
Bart De Wever had het over de
thema’s bevolking, mobiliteit,
onderwijs en veiligheid. VervolBart De Wever, hier naast afdelingsvoorzitter
gens ging hij uitgebreid in op de
Johan Klaps en senator Liesbeth Homans uit Wilrijk.
vele vragen uit het publiek. De
talrijke N-VA sympathisanten bleven lang napraten in het prachtige ALM.
• Bart over de stadsvernieuwing: “Het MAS, de nieuwe Leien, de heraanleg van de
Rooseveltplaats ... Heel mooi allemaal, maar ook de districten verdienen vernieuwing”, zei Bart met het oog op de volgende legislatuur.
• Bart over veiligheid: “Patrick Janssens zal ook wel beseffen dat een deel van de problemen in Antwerpen veroorzaakt worden door de ongecontroleerde instroom van
illegalen. Maar het is wel zijn eigen partij die die instroom mee mogelijk heeft gemaakt.”
• Bart over gezondheidszorg: “Als we echt dat nieuwe ziekenhuis - wat een bijzonder
zware investering vergt - gaan bouwen, moeten we zien welke oude ziekenhuizen we
sluiten. Het wordt anders niet alleen onbetaalbaar, maar bepaalde ziekenhuizen, die
sinds de jaren 70 onveranderd zijn, zou ik niemand meer aanraden.”

Johan Klaps
Afdelingsvoorzitter
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• Neen aan bijkomende provinciebelasting
• Informatieborden van De Lijn

Bestuursleden in de kijker
CINDY VAN PAESCHEN: “WONEN BOVEN WINKELS STIMULEREN”
Cindy is recent lid geworden van N-VA Berchem en woont sinds kort alle
vergaderingen van N-VA Berchem actief bij. Zij kent ons district ook heel
goed want ze woont hier al meer dan 19 jaar. Samen met haar echtgenoot
runt ze een bedrijf in Berchem. Daarnaast besteedt ze bijzonder veel tijd aan
CINDY VA
het Berchems en Antwerps verenigingsleven en de werking van de schoN PAESCH
EN
len van haar kinderen. Cindy is gebeten door het politieke virus en wil ook
• Gehuwd
• Mama van
haar steentje bijdragen om de N-VA-boodschap te verspreiden. “Ik vind
Kevin (16)
en Kirsten
(13)
• Werkt dee
het erg belangrijk om dicht bij de mensen te staan, om te voelen wat er
ltijds
leeft. Ik wil dan ook graag meewerken om Berchem nog aangenamer en
mooier te maken voor de Berchemnaars.”
Cindy pleit onder meer voor de herwaardering van buurtscholen. Op het vlak van mobiliteit wil zij bij de
heraanleg van straten en pleinen waken over het behoud van het totale aantal parkeerplaatsen in de buurt.
“Kwaliteitsvolle herbestemming van leegstaande winkelpanden is zeker ook een belangrijk aandachtspunt.
De leegstand in het hart van Berchem, in de Driekoningen- en Statiestraat, maar ook in de andere Berchemse
winkelstraten moet worden aangepakt door wonen boven winkels te stimuleren via een strakker vergunningenbeleid en een districtspremie”, vindt Cindy.
COR VANLAER: “SPEELPLEINEN EN PARKEN HERWAARDEREN”
Cor, oud VU-er, herkende zich al snel terug in het programma van de N-VA. Hij
werd lid en engageerde zich in 2010 als bestuurslid. Cor woont al 35 jaar in Berchem. Hij kent het district op zijn duimpje en is er al jaren actief in de sport- en
verenigingswereld. Als fanatiek en nog steeds actief badmintonner nam hij eerst
op clubniveau, later in de Vlaamse Badmintonliga en de nationale bond bestuurstaken op zich. Cor is als secretaris van de Berchemse sportraad en adviseur van de stedelijke Sportraad zeer nauw betrokken bij het sportieve leven
en vrijetijdsbesteding van de Berchemnaar.
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Cor leidde in 2006 het onderzoek naar de ‘Sportbehoeften en sportaccommodaties in Berchem’. Het rapport daarvan lag aan de basis van de uitbouw van
het sportcentrum ‘Het Rooi’ als eerste groene sportcluster in Antwerpen en
het openstellen van sportinfrastructuur van scholen in Berchem (Koninklijk
Atheneum en SCVO-Sivo). “Ik ben een pleitbezorger voor een aangenamer
Berchem door herwaardering van speelpleinen, speeltuinen en parken”,
vervolledigt Cor.

N-VA wil Wolvenberg openhouden voor Berchemnaar
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.
GEEN BESTEMMINGSWIJZIGING
De stad Antwerpen ving bij de eerste verkoopronde van
het domein Wolvenberg bot maar hoopt nu tijdens de

tweede ronde wel de buit binnen te halen. Voor een nieuwbouwproject valt in elk geval niet te vrezen. Het domein is
beschermd natuurgebied, wat de aankoop voor promotoren minder aantrekkelijk maakt. Schepen Ludo Van
Campenhout (N-VA) heeft eerder al aangegeven dat er
zeker geen bestemmingswijziging aan het domein gegeven
zal worden indien het in handen valt van privé-investeerders.
ONGEREPT STUKJE NATUUR
Indien het domein Wolvenberg in handen komt van een
privé-eigenaar, is het ergste wat kan gebeuren dat deze het
domein afsluit voor bezoekers, zegt de schepen. Van Campenhout belooft de inwoners van Berchem het haalbare te
doen om ervoor te zorgen dat de Berchemenaar ook in de
toekomst kan blijven genieten van dit ongerept stukje
natuur.

N-VA zegt neen aan bijkomende provinciebelasting
Antwerps gedeputeerde van Begroting Rik Röttger (sp.a) stelde onlangs zijn
plan voor om de provinciebelasting vanaf 2012 te vervangen door een belasting op de eigen woning. Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans trok onmiddellijk van leer tegen dit oneerlijke voorstel dat een eigen woning nog maar
eens duurder maakt.
Liesbeth Homans: “Dit is een bijzonder slecht idee. De nieuwe belasting zou immers als basis het kadastraal inkomen (KI) gebruiken, een systeem dat vol fouten
zit. Zeker voor wie in de stad met haar hoge KI’s woont betekent dit een fikse belastingsverhoging. Wie dus reeds veel geld betaalde voor een woning, zou er
met het idee van de sp.a-gedeputeerde nog eens een jaarlijkse factuur bovenop
krijgen.”
Gemeenteraadslid Bart De Wever treedt Liesbeth bij: “Dat het provinciebestuur
de belastingen wil vereenvoudigen, is een goeie zaak, zeker ook voor bedrijven.
Maar dat ze dat niet met achterhaalde en voorbijgestreefde instrumenten als
het Kadastraal Inkomen doet! Dit betekent een straf voor al wie wil investeren in
de stad, want die krijgt er een belastingverhoging bovenop.”
Gelukkig werden de belastingsplannen van de provincie intussen ingetrokken.
Liesbeth Homans: “De provincie begreep al snel dat ze haar huiswerk opnieuw
moet doen. Het vereenvoudigen van de belastingen is nu eenmaal niet gelijk aan
het extra belasten van wie nog de moeite doet om in de stad te investeren!”

Liesbeth Homans (N-VA):
“Zeker voor wie in de stad woont,
betekende het sp.a-voorstel een
fikse belastingsverhoging.”

Dure informatieborden laten te wensen over
Aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits vroeg
Liesbeth hoe het nu eigenlijk met de ‘realtime informatieborden’ van De Lijn gesteld is. Antwerpen telt vandaag iets meer dan zestig van deze borden.
De ‘realtime informatieborden’ moeten het aantal minuten weergeven dat de bus of tram nodig heeft om aan de
halte te geraken. Kostprijs: 12 500 euro per bord. Maar de
werking ervan blijkt allesbehalve perfect te zijn.
BETERSCHAP NA 2012
Zo vallen de SIM-kaarten dikwijls uit, wat zorgt voor foute
informatie. Veel borden geven ook enkel de theoretische
tijd weer in plaats van de echte wachttijden. Minister Crevits belooft beterschap … na 2012. Dan worden er nieuwe
boordcomputers geplaatst die voor een betere informatiedoorstroming moeten zorgen.
VANDALISME
Daarnaast hebben heel wat borden te lijden onder vandalisme. Volgens de minister werden drie borden beschadigd, wat telkens voor zo’n 2 500 euro kosten betekende.
De vandalen werden echter niet gevat. Twee palen werden ook omver gereden.

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!
Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

MAAR WIE DRAAIT ER OP VOOR HET BELGISCHE WANBELEID?
Gaat het met België dezelfde weg op als met
Portugal, Griekenland en Italië? Als de federale
onderhandelaars blijven aanmodderen, ziet het
er niet goed uit. Nochtans behoort de
belastingdruk in ons land tot de hoogste van
Europa. En ook nu weer dreigt de Vlaamse
middenklasse de factuur te moeten betalen.
Samen met het ontgoochelende communautaire
hoofdstuk was dit voor de N-VA dé reden om de
nota-Di Rupo te verwerpen.
Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

Want de socialisten dromen van hogere
belastingen. Daarvan zullen vooral de Vlamingen de dupe zijn. En als het van Open Vld
afhangt, moet Vlaanderen overschotten boeken zodat alle andere overheden de
tekorten kunnen blijven opstapelen. Maar is het toeval dat de federale en de
Brusselse regering, allebei met een Open Vld-minister van Begroting, de grootste
tekorten hebben? Budgettaire discipline valt hen blijkbaar zwaar!

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.
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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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