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

Met Bart op de babbelbank!
Op zaterdag 2 juni komt Bart De Wever op
bezoek in Berchem. Hij zal in de verschillende wijken van Berchem halt houden.
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Om het gezellig te maken brengt Bart zelfs een
speciale babbelbank mee! Zo kan u hem persoonlijk uw vragen stellen en uw bezorgdheden
meedelen.
Samen met onze Berchemse bestuursleden
verwacht Bart u allen op de volgende locaties:
• 10 tot 12 uur:
hoek Driekoningenstraat-Grotesteenweg
• 11.30 tot 12.30 uur: Zillebekelaan
• 13 tot 14 uur: Lysenplein
hoek Strijdhoflaan-Lysenplein
De verplaatsingen tussen deze locaties doen we samen per fiets.
Aarzel dus niet. Bart verwacht u massaal op 2 juni!

VERDER IN DIT NUMMER
Bladzijde 2
• Ilse Jacques en
Joeri Tielemans,
twee enthousiaste
Berchemnaars
• Kreten en gefluister
Bladzijde 3
• Bart De Wever
trekt de N-VA-lijst
van ’t Stad!

Johan Klaps
Voorzitter N-VA Berchem

N-VA Berchem feliciteert Kampioenenploeg Berchem Sport
De trots van voetbalminnend Berchem maakt het waar! Berchem
Sport speelde overtuigend kampioen in 4de nationale en zal
volgend seizoen als enige Antwerpse club in 3de nationale aantreden.
Het bestuur van N-VA Berchem feliciteert de spelers, trainers,
bestuur en niet in het minst de talrijke supporters voor deze knappe
prestatie. Daarom zal N-VA Berchem zich inzetten om bij alle
betrokken Antwerpse instanties en bedrijven te ijveren om hun steen(tje) bij te dragen
om deze belangrijke stap succesvol te ondersteunen. Een sterk argument hierbij is de
zeer goed uitgebouwde jeugdwerking van Berchem Sport.

Bestuursleden in de kijker
ILSE, N-VA-ER VAN HET EERSTE UUR:
“DE KEUZE VOOR DE N-VA WAS SNEL GEMAAKT”
Vroeger ging Ilse er zoals velen vanuit dat de toegankelijkheid van het openbaar
domein en gebouwen redelijk in orde was. Nu ze zelf minder mobiel is, merkt ze
dagelijks hoe problematisch de situatie is. “Er is nog zeer veel werk op dit
terrein. Samen met alle betrokkenen - senioren, slechtzienden, ouders met
kinderwagens, rolstoel-, rollator- en wandelstokgebruikers - moeten we in Berchem een plan opmaken om de pijnpunten dringend en op langere termijn aan
te pakken”, stelt Ilse voor. “We houden allemaal terecht van onze zelfstandigheid, maar dan moeten we er ook samen aan werken om dit voor iedereen
mogelijk te maken.”
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Niet enkel de goede heraanleg van voetpaden en straten is belangrijk. “Goede verlichting en voldoende zit- en rustplaatsen zijn eveneens belangrijk, en niet enkel in de parken. En leuningen bij alle mogelijke trappen en hellende vlakken ontbreken nog te vaak. Voor velen zijn ze nochtans onontbeerlijk om op een veilige manier
boven of beneden te geraken”, weet Ilse. Ook het misbruik van parkeerplaatsen voor gehandicapten moet dringend
worden aangepakt. N-VA Berchem stelt daarom voor om de parkeerwachters en ander toezichters een GASretributie (gemeentelijke administratieve sanctie) te laten uitschrijven.”
HAVENMAN JOERI TIELEMANS:
“DE ANTWERPSE HAVEN MOET BLIJVEN GROEIEN!”
Sinds 2009 is Joeri bestuurslid van N-VA Berchem. “Mijn Vlaams bewustzijn heb
ik tijdens mijn professionele loopbaan in de Antwerpse haven verder uitgediept
dankzij het lidmaatschap bij Marnixring Antwerpen Hanze”, vertelt Joeri. “De
Vlaamse welvaart danken wij in belangrijke mate aan onze zeehavens, en aan die
van Antwerpen in het bijzonder. Ze genereert maar liefst 10 procent van het
Vlaams Nationaal Product. Vlaanderen zonder havens en logistiek is
ondenkbaar. Vanuit deze bekommernis moet de N-VA zich krachtdadig blijven
inzetten om de groeimogelijkheden van onze haven verder uit te bouwen”, stelt
Joeri onomwonden.
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De haven van Antwerpen is ook van groot belang voor het district Berchem en
zijn inwoners. “Het werk van zowat één op de vijf inwoners van Berchem is
van dicht of van ver verbonden met onze haven”, verklapt Joeri. Met bijna
twintig jaar directie-ervaring in de Antwerpse haven kan en wil Joeri krachtig
inzetten op de welvaart van Berchem. “Deze moet verdedigd worden op
stedelijk, provinciaal, gewestelijk en zelfs op federaal niveau.”

Kreten en gefluister
FRUITHOFLAAN
N-VA Berchem ontving massaal veel protest vanwege de
handelaars en bewoners van de Fruithoflaan. Daarom
heeft N-VA-raadslid Ilse Jacques alles in het werk gesteld
om het dossier van de heraanleg uit te stellen, met de bedoeling alle opmerkingen mee te nemen in een nieuwe
overlegronde om zo tot een breder gedragen plan te
komen. Helaas was hier in de districtsraad geen meerderheid voor te vinden.
NIEUW CONTAINERPARK
Het containerpark aan de Arbeidersstraat wordt gebruiksvriendelijker. Hellingen zorgen ervoor dat u makkelijk op gelijke hoogte komt met de containers. In het
ontwerp is veel rekening gehouden met het milieu: zo

krijgt het gebouw een groendak en worden duurzame
materialen gebruikt. De werken duren tot april 2013. Het
containerpark is gedurende die periode gesloten.
EINDELIJK SLANG OP HET SLANGENHUISJE
Het Slangenhuisje staat op de hoek van de Grote Steenweg en de Pulhoflaan. Het tuinpaviljoentje uit de 18de
eeuw is het laatste restant van kasteel Pulhof, dat in 1964
werd afgebroken. Vorig jaar werd beslist het Slangenhuisje te restaureren.
Op 22 april kreeg het
Slangenhuisje naar
aanleiding van Erfgoeddag zijn verdwenen slang terug.

STADSCONGRES N-VA ANTWERPEN IN BERCHEM

Bart De Wever trekt N-VA-lijst van ‘t Stad
Het best bewaarde geheim van de N-VA werd op 21 april voor een afgeladen stadscongres onthuld: Bart De
Wever is lijsttrekker van de N-VA-stadslijst.
Maandenlang hebben de N-VA-leden gespannen moeten
afwachten wie hun kandidaat-burgemeester zou zijn. De
ontlading in de zaal was dan ook enorm toen Bart De Wever
aankondigde dat hij de lijst zou trekken. “Dat was de kers
op de taart van een zeer geslaagd stadscongres”, aldus Fons
Duchateau, voorzitter van N-VA Stad Antwerpen. “Zowel
inhoudelijk als organisatorisch was er op het congres geen
enkele valse noot te bespeuren. De campagne kon niet beter
beginnen.”

De Antwerpse N-VA-leden daagden massaal op om
het Antwerpse stadsprogramma mee goed te keuren.

VOOR VERENIGINGEN, WIJKEN, BEDRIJVEN EN ALLE
ANTWERPENAREN
In de voormiddag al werd de toon gezet. De Antwerpse
N-VA-leden daagden massaal op om het Antwerpse stadsprogramma mee goed te keuren. De N-VA geeft hiermee een
antwoord op de vele vragen en bezorgdheden van verenigingen, wijken, bedrijven en gewone Antwerpenaren die
massaal kwamen opdagen voor de ronde van Bart De Wever langs de districten.
Het quasi voltallige bestuur van N-VA Berchem
speelde een sterke thuismatch
op het Stadscongres!

MET INSPRAAK VAN HONDERDEN LEDEN
Antwerps districtsraadslid en congresvoorzitter Koen
Kennis was dan ook in zijn nopjes. “Deze tekst is het
resultaat van maandenlang vergaderen, luisteren, afwegen en knopen doorhakken. De tekst werd door het
congres quasi unaniem aanvaard. Dat betekent in
mijn ogen één ding: onze fundamenteel democratische werkwijze - met inspraak van honderden leden heeft voor een uitzonderlijk breed gedragen verhaal
gezorgd. En dat is waar N-VA Stad Antwerpen voor
staat: wij willen mensen aan het woord laten om een
beleid te creëren dat door iedereen gedragen wordt.”
EEN VERHAAL VAN RECHTEN EN PLICHTEN
De speerpunten van het aanbod zijn
• een ander mobiliteitsbeleid,
• een kordate aanpak van onveiligheid,
• het samenleven en de welvaart bevorderen, onder
meer door prioriteiten vast te leggen inzake woon
beleid.

Het ‘rechten en plichten’-verhaal loopt als een rode draad door alle thema’s. De N-VA is er immers van overtuigd dat
we onze stad alleen maar beter kunnen maken als
we iedereen meekrijgen in ons verhaal. Vele hanAntwerps lijsttrekker Bart De Wever:
den maken immers lichter werk. Een sterke ge“Samen moeten we werk maken van een
beleid dat nieuwe accenten legt.”
meenschap is voor de N-VA dé basis van elk
politiek project.
BURGEMEESTER VAN
ÁLLE ANTWERPENAREN
“Ik wil de burgemeester zijn van alle Antwerpenaren, maar dat houdt ook in dat iedereen ook
Antwerpenaar moet willen zijn”, besloot Antwerps lijsttrekker Bart De Wever. “Samen moeten
we werk maken van een beleid dat nieuwe accenten legt en dat in Brussel op tafel durft te slaan.
Het is immers de stad die als eerste lijdt onder het
falende beleid van deze regering, die de Vlamingen en de Antwerpenaren niet wilden.”

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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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Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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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

