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V.U. Rob Van De Velde
Grotesteenweg 455
2600 Berchem

N-VA Berchem ‘smijt’ zich volledig voor u
N-VA Berchem
ziet u graag!

Na de ergste koudegolf sinds jaren is het hoog tijd voor wat hartverwarmende
lectuur met onze eerste uitgave in 2012. N-VA Berchem ziet u graag, beste lezer!
Dit toonden we al tijdens een erg geslaagde Valentijnactie. Elkaar graag zien betekent: geven en nemen, rechten en plichten.
Twee belangrijke domeinen waarop de N-VA zich oprecht en intens om u bekommert zijn het behoud van mobiliteit en een warm seniorenbeleid.
MOBILITEIT: DE KNIP HERBEKIJKEN
N-VA Berchem waakt elke dag opnieuw over uw mobiliteit. Steeds maar meer straten en pleinen doorknippen zorgt ervoor dat buurtbewoners hun wijk nog nauwelijks
in of uit geraken. Bovendien leidt dit tot steeds meer sluipverkeer in de omliggende
straten. Daarom zijn we blij dat de voorgestelde knip aan de Draakplaats/Tramplein
weggestemd werd. Ook in de Vredestraat, waar de overlast toenam door de knip in
de Uitbreidingsstraat, ligt de oplossing volgens ons niet in een nieuwe, maar in een
evaluatie van de bestaande knip.

Wij zien u graag. En er bestaat nauwelijks een beter moment dan
Valentijn om dit te tonen. De bestuursploeg van N-VA Berchem
ging straten, pleinen en markten op
en verraste duizenden Berchemnaars met een heerlijk stukje chocolade. Bestuurslid Cor ervaarde het
zo: “Na enkele uren waren we vele
kusjes rijker!”

De geplande heraanleg van de Fruithoflaan vormt hierop geen uitzondering. Gezien
de grote commotie over het concept dringt N-VA Berchem erop aan om het definitieve ontwerp opnieuw aan de bevolking en lokale middenstand voor te leggen,
zodat er een gedragen consensus kan bereikt worden.
WARM SENIORENBELEID
Ten tweede wil ik u, beste lezer, onze visie op de Senior delen.
De Senior, dat bent u en ik – want elke Berchemnaar wordt ooit
Senior! U leest alles over ons warm seniorenbeleid op bladzijde 3.
Bij N-VA Berchem staat u immers centraal. De groeiende
bestuursploeg in ons mooie district ‘smijt’ zich elke dag opnieuw
om uw leven nog aangenamer te maken. Want … wij zien u
graag!
Johan Klaps
Voorzitter
N-VA Berchem
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• Bestuursleden in de kijker
• Woonkorting in plaats van kadastraal inkomen
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• Berchem is niet klaar voor vergrijzing

Bestuursleden in de kijker
BRUNO DE SAEGHER:
“SPONTANE INITIATIEVEN VERDIENEN MEER AANDACHT”
Bruno is al drie jaar bestuurslid van N-VA Berchem. “De N-VA is de enige partij
die de huidige politieke en economische crisis kritisch benadert en een langetermijnvisie durft te formuleren”, zegt Bruno daarover. Bruno woont met zijn
gezin in Oud-Berchem. “Een probleemwijk? Er zijn zeker scherpe kanten aan, ja.
Maar Oud-Berchem is ook een buurt met een rijke sociale textuur: van de winkelpraatjes tot de burenbabbel, er is altijd kleurrijk leven op straat.”
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KOFFIE VOOR DE BUREN
“Uit deze sociale contacten groeien vaak spontane initiatieven. Een Kerstdrink onder
buren, een cyclo-team van Berchemse fietsfanaten, een laatste zomervakantiedag gevierd op straat …” Net deze initiatieven vindt Bruno ontzettend waardevol. “Heel anders dan ‘brood en spelen’ die het volk koest moeten houden, getuigen ze van een gezond sociaal weefsel”, vindt Bruno. Of ze moeten gesubsidieerd worden? “Niet per se. Ik hoef echt geen
subsidie om mijn buur een koffie aan te bieden. Maar ondersteuning, voornamelijk op het vlak van infrastructuur en
organisatie, is zeker voor grotere projecten welkom.” Niet alleen op straatniveau moet de betutteling verminderen; de districten moeten de beslissingsmacht en de bijhorende middelen om deze uit te voeren terugkrijgen. “Het Schoon Verdiep
hoeft niet steeds alle lakens naar zich toe te trekken”, besluit Bruno.

DIRK OPHOFF: "DE DISTRICTEN BEHANDELEN
ALS VOLWAARDIG BESTUURSNIVEAU"
“Ik ben al van in mijn jeugd een overtuigde Vlaming”, vertelt Dirk. “Na vele jaren passieve
interesse in de politiek, heb ik recent besloten om actief mee mijn schouders te zetten onder
de lokale werking van de N-VA. In mijn ogen is dat immers de enige partij die de districten als een volwaardig bestuursniveau behandelt.” Via zijn betrokkenheid in de plaatselijke jeugdbeweging, zijn engagement bij AFS en ook de straatwerking in de Groenenhoek,
hoort Dirk wat er leeft bij de mensen. “Veiligheid, samenhang tussen buren, optimaliseren van pleinwerking, jeugdwerking, mobiliteit in de eigen buurt, sociaal woonbeleid en
leegstand in de winkelstraten zijn thema’s waarmee ik met de N-VA een stempel wil drukken op het beleid in Berchem.”
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PLEINTJES VERFRAAIEN
Dit kan verwezenlijkt worden via communicatie tussen de verschillende wijken in Berchem, vindt Dirk. “Zo kunnen we komen tot een gezonde sociale mix in het woonbeleid
en verstandig uitgevoerde mobiliteitswerken. Op die manier kunnen we in Berchem de
plaatselijke pleinen verfraaien en jeugd- en sportverenigingen de nodige steun geven …
en dit op een manier dat iedereen trots is om in Berchem te wonen. “

N-VA wil met ‘Huiskorting’ stadsvlucht tegengaan
Dat het Kadastraal Inkomen (KI) meer dan verouderd is, is een open deur intrappen. Want huizen die
in 1975 groots en statig waren, zijn dat vandaag dikwijls niet meer. Denk maar aan sommige Antwerpse buurten die in de jaren 70 zeer gegeerd waren, maar vandaag door verloedering geteisterd worden.
Toch krijgt wie in die buurt iets wil kopen, meestal te maken met een bijzonder hoog KI. Daardoor moeten ze de volle pot aan registratierechten betalen. Vandaar dat Vlaanderen al een tijdje aan de ‘Huiskorting’ werkt, waardoor het al dan niet toekennen van het klein beschrijf (5 procent registratierechten)
niet meer van het KI afhankelijk is.
Vlaams Parlementslid
Liesbeth Homans
BROODNODIGE HERVORMING
Op de Antwerpse N-VA-Nieuwjaarsreceptie in de Zuiderkroon werd deze broodnodige hervorming kort aangestipt. Voor
een aantal politici klonk dit streven blijkbaar nieuw, want de woensdag erop waren deze woorden de aanleiding voor een
actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Vlaams volksvertegenwoordiger Liesbeth Homans: “De bespreking in de commissie is blijkbaar niemand opgevallen. Minister Van den Bossche kan nochtans beamen dat ik het systeem van de huiskorting te pas en te onpas heb aangehaald. Volgens mij gaat het om een effectief middel tegen de stadsvlucht. Wie de
beleidsnota, de beleidsbrieven, het Vlaams regeerakkoord en de Handelingen van de commissievergaderingen leest, weet
dat we hier al twee jaar mee bezig zijn.”

Antwerpen is (nog) niet klaar voor de vergrijzing
Bijna een kwart van de Antwerpse bevolking is momenteel ouder dan zestig jaar. En dat aandeel stijgt
nog. Wie zich daarop wil voorbereiden moet goed voorbereid zijn. We spraken hierover met Jos Van Kouteren en Romain Goesaert, respectievelijk de voorzitter
van de Antwerpse Ouderenraad en van de seniorenraad van het district Antwerpen. “Wij worden bestuurd door veelal jonge politici die vaak te weinig
afweten van de seniorenproblematiek”, klinkt het in
koor.
ANTWERPEN, SINJOREN- ÉN SENIORENSTAD
Antwerpen telt maar liefst 112 000 zestigplussers. Een belangrijke groep, met heel specifieke problemen. Sinds
2004 kent Antwerpen per district een seniorenraad (SR).
Daarin zetelen vertegenwoordigers van verschillende
ouderenverenigingen en een aantal onafhankelijke leden.

De kernboodschap luidt: hou rekening met de vergrijzing,
betrek de senioren bij het beleid, luister naar hun advies.

“Het zijn vooral die onafhankelijke leden die de grootste
inbreng hebben”, zegt Jos Van Kouteren. “Zij zijn het
meest gemotiveerd en hebben vaak ook nogal wat deskundigheid in huis. Vele ouderen zijn nu vaak goed opgeleid en zijn een stuk mondiger dan vroeger.”

N-VA Antwerpen zette op zondag
29 januari het nieuwe jaar feestelijk in met haar traditionele
nieuwjaarsreceptie. Plaats van
gebeuren was dit jaar De Zuiderkroon, die tot de nok gevuld was
met leden en sympathisanten!

BETER LUISTEREN NAAR DE ADVIESRADEN
De leden hebben het werk verdeeld over commissies die
zich elk verdiepen in een specifieke problematiek. “Het
blijven uiteraard adviesraden”, legt Romain Goesaert uit.
“Het is aan het districtscollege om al dan niet iets te doen
met dat advies.” Normaal gezien moet de gemeenteraad
de Antwerpse Ouderenraad binnen de zes weken informeren over wat er verder met de adviezen gebeurt. Maar
die informatie geeft men vaak niet. “Dikwijls weten we
dus niet of we effectief gehoord worden en dat is soms
frustrerend. Overal waar men beslissingen neemt die ook
senioren aanbelangen zou men de adviesorganen moeten raadplegen, en zou men uiteraard ook rekening moeten houden met de afgeleverde adviezen”, aldus Romain.
“De leden van de raden doen degelijk werk maar we
zouden wel wat meer ondersteuning moeten kunnen
krijgen”, vindt Jos Van Kouteren. “Als je vergelijkt hoe
andere beleidsdomeinen ondersteund worden, dan valt
de steun in ons geval toch maar mager uit.”
MEMORANDUM VOOR EEN VERGRIJZENDE STAD
De seniorenraden en de Ouderenraad werken momenteel aan een memorandum dat begin volgend jaar aan
het publiek zal worden voorgesteld. Het memorandum
moet een overzicht geven van de pijnpunten en problemen waar een vergrijzende stad rekening mee moet houden. “Zowel grote als kleine problemen dienen te
worden aangepakt. Soms kan dat door relatief eenvoudige maatregelen. De kernboodschap blijft: hou rekening
met de vergrijzing, betrek de senioren bij het beleid, luister naar hun advies. Gewoon het oor eens te luisteren leggen bij de Ouderenraad kan soms onnodige problemen
vermijden”, aldus beide heren.
Lees het volledige stuk op onze webstek:
http://berchem.n-va.be/berchem-nog-niet-klaarvoor-de-vergrijzing

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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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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
E: info@n-va.be www.n-va.be

