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DISTRICT BERCHEM
Historische wandeling
ZATERDAG met barbecue

11
mei

NIEUWE BESTUURSPLOEG N-VA BERCHEM
GAAT BOEIENDE UITDAGINGEN AAN

Verzamelen
aan Draakplaats
om 14 uur.

2013

Aansluitend: familiebarbecue

V.U.: Lieselot Keymis - L. De Vriesstraat 16 bus 3 - 2600 Berchem - berchem@n-va.be

Zaal PAROZA
Bacchuslaan 67 - 2600 Berchem

Het nieuwe bestuur van N-VA Berchem: Raf Verbruggen, Dirk Van Nuffel, Johan Klaps, Sigrid Fruytier, Jan Poppe,
Berlinde De Bock, Dirk Ophoff, Nicolaas Van Uffelen, Peter Correwyn, Mia Monden, Jan Cloots, Carine De Vleeschouwer,
Joeri Tielemans, Pamy Daeseleire, David Frederickx, Evi Van der Planken, Cor Vanlaer, Esin Ayirtman, Bruno De Saegher,
Rob Van de Velde (ontbreken: Fons Duchateau, Ilse Jacques, Johan Jansen, Lieselot Keymis, Philip Maenhout,
Marc Peeters, Cindy Van Paesschen)

Beste Berchemnaar,

Inschrijven voor wandeling vóór 25 april
op dirk.ophoff@stad.antwerpen.be
met vermelding van het aantal
deelnemers. Inschrijving barbecue door
storting op rekeningnummer
BE23 7512 0231 8091 met vermelding
'BBQ Berchem' en aantal volwassenen en
kinderen.

Begin maart verkozen de vele leden van N-VA Berchem een nieuw
partijbestuur. Het is voor mij als nieuwe voorzitter een bijzonder genoegen
om in de voetsporen van mijn voorganger Johan Klaps te mogen treden.
Onder zijn leiding groeide N-VA Berchem immers uit tot een modelleerling
voor de N-VA in gans Vlaanderen. Een sterk bestuursakkoord voor ons
district is het ultieme resultaat. Johan: nogmaals bedankt!

Volwassenen: 15 euro
Kinderen (tot 12 jaar): 10 euro

Het nieuwe bestuur zal deze lijn consequent doortrekken. We hebben dan ook
zeer boeiende uitdagingen voor ons liggen. Dankzij een sterk partijprogramma,
een intensieve verkiezingscampagne en een grote groep gemotiveerde
kandidaten beschikt de N-VA over een grote fractie in de districtsraad. Het
districtscollege onder leiding van voorzitter Evi Van der Planken werkt zeer
hard om de ambitieuze plannen waar te maken.
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HARD WERKEN AAN AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN

BERCHEMNAAR STAAT CENTRAAL IN N-VA-PLANNEN
N-VA Berchem staat ter beschikking van elke inwoner van ons
prachtige district. Wij staan open voor al uw vragen en
suggesties. Voor u willen wij ons blijven inzetten! Daarom start
N-VA Berchem weldra haar netwerk van wijkaanspreekpunten
op. U vindt het overzicht op pagina 2.
Veel leesplezier,

Joeri Tielemans
Voorzitter N-VA Berchem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Berchem vraagt tijdige info over belangrijke werken
Begin maart startte de heraanleg van
voet- en fietspaden op de
Gitschotellei, grondgebied
Borgerhout. Pas medio januari 2013
werden de lokale bewoners
ingelicht over de ingrijpende
werken en de geplande tijdelijke
maatregelen. Het districtsbestuur
van Borgerhout vond
voorafgaandelijk overleg met de
buren uit Berchem overbodig… met
alle gevolgen van dien.

Hinder op Gitschotellei
verminderd dankzij N-VA
Dankzij een kordaat ingrijpen van de
N-VA-schepen van Openbare Domein,
Bruno De Saegher, werd de eerst
geplande omleiding fors verbeterd.
Hierdoor bleef verkeer in beide
richtingen mogelijk op het Berchemse
deel van de Gitschotellei. Tevens werd
de werkplanning aangepakt waardoor
Berchem reeds eind oktober 2013 in
plaats van begin 2014 opnieuw een
normale situatie verwacht.

Snelle maatregelen
voor vlotte mobiliteit

De heraanleg van de Gitschotellei is een jammerlijk
voorbeeld van het gebrek aan communicatie van het
Borgerhoutse districtsbestuur.

“Ondanks gemaakte afspraken blijft
het Borgerhoutse bestuur volharden
in de verouderde en foutieve
communicatie”, stelt Bruno. “Het is
de taak van de overheid om de
burgers correct en tijdig te
informeren. Het college heeft dan ook
formeel geprotesteerd tegen deze
handelswijze.” Een goede
communicatie tussen de
buurdistricten is immers een van de
speerpunten voor N-VA Berchem.

De haan in Berchem

Antwerps burgemeester Bart De Wever en districtsschepenen Cindy Van Paesschen en Bruno De Saegher
plaatsten een nieuwe windhaan op de Sint-Willibrorduskerk.

Aan de Sint-Willibrorduskerk op de
Grotesteenweg in Berchem daagden
op 6 maart tientallen nieuwsgierige
buurtbewoners op. Antwerps
burgemeester Bart De Wever
plaatste toen immers een nieuwe
windhaan op de kerktoren.

al van kindsbeen af een bijzondere
band mee. Zijn grootmoeder groeide
op in de buurt en zijn kinderen zijn in
de kerk gedoopt. De burgemeester
heeft het renovatieproject van het
gebouw in de Antwerpse
gemeenteraad altijd gesteund.

De Wever, die lichte hoogtevrees
heeft, beklom samen met
districtsschepenen Cindy Van
Paesschen en Bruno De Saegher de
toren, die momenteel gerenoveerd
wordt, via een reeks laddertjes langs
de stellingen aan de buitenkant.

“Het plaatsen van de windhaan heeft
een speciale betekenis voor mij door
de vele gebeurtenissen uit mijn leven
die met deze kerk verbonden zijn”,
aldus De Wever “Het zag er vooraf
ook makkelijker uit dan het was.
Maar dit was een goede training voor
de Antwerp Urban Trail. Daar zal ik
ook de nodige trappen moeten
doen.”

De Sint-Willibrorduskerk is de oudste
kerk van Berchem. De Wever heeft er

De Roderveltlaan krijgt een
opknapbeurt aan de
kruispunten en ter hoogte van
de Berchemboslaan (‘t Rooi)
worden de verkeerslichten
opnieuw ingesteld. Hiermee
verzekeren we de veilige
oversteek voor fietsers.
Aan de Arbeidersstraat worden
de oversteekplaatsen voor
voetgangers verbeterd en
krijgen de verkeerslichten een
betere afstelling.
De verkeerslichten aan Citylink
op de Posthofbrug krijgen een
software-update om hinderlijke
en nutteloze vertragingen voor
alle weggebruikers weg te
werken.

De Sint-Willibrorduskerk is een
beschermd monument, maar de
renovatie ervan bleef jarenlang uit.
Nu staat het gebouw dan toch
opnieuw in de steigers. “Ik heb
onderweg naar boven met eigen ogen
kunnen zien dat dat dringend nodig
was”, aldus de burgemeester, die
beloofde dat Antwerpen de komende
jaren moeilijke, maar goede keuzes
zal maken om het erfgoed van de
stad in stand te helpen houden.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u pijnpunten in uw wijk melden? Contacteer een van onze wijkaanspreekpunten!
• De Veldekens: Esin Ayirtman
Marcel Aubertinlaan 7 esin.ayirtman@n-va.be
• Fruithof: Cor Vanlaer - Oogststr. 1A/62
cornelis.vanlaer@n-va.be
Mia en Pamy Daeseleire
Flor Alpaertsstraat 10/3
mia.monden@n-va.be

berchem@n-va.be

• Groenenhoek: Jan Poppe
Wapenstilstandlaan 49
jan.poppe@n-va.be
Dirk Ophoff - Mercuriusstraat 10
dirk.ophoff@n-va.be
• Oud-Berchem: Peter Correwyn
Vredestraat 54 - peter.correwyn@n-va.be

• Pulhof: Berlinde De Bock
Niellonstraat 10
berlinde.debock@n-va.be
• Zurenborg: David Frederickx
Gen. Capiaumontstraat 5
david.frederickx@n-va.be

Burgemeester wil duidelijkheid over salarissen
Bij zijn aantreden als burgemeester wilde Bart De Wever duidelijkheid over de lonen van de
stadsambtenaren. Het schepencollege gaf het studiebureau Hay de opdracht om uit te zoeken of
de huidige lonen wettelijk en billijk zijn in de context van de verschillende bedrijfseenheden
binnen de stad, en of ze min of meer gelijklopen met wat privébedrijven betalen voor
gelijkaardige topfuncties.
De verzelfstandiging van een aantal stadsbedrijven blijft
een goeie zaak: zo kunnen ze hun werk doen op lange
“De lonen van de bestuurders van autonome
termijn zonder te veel politieke bemoeienissen.
gemeentebedrijven moeten doorzichtig en duidelijk

zichtbaar zijn voor de burgers.”
burgemeester Bart De Wever

Inschrijving aan vreemdelingenloket kost voortaan 250 euro
Eind februari voerde de Antwerpse gemeenteraad, op voorstel van schepen Liesbeth Homans,
een eenmalige retributie van 250 euro in voor elke eerste inschrijving aan het vreemdelingenloket.
Die dient om de kosten van zo’n inschrijving te dekken.
In 2012 schreven ca. 11 000 nieuwkomers zich in. Zij betaalden tot nu toe 17 euro. Maar dat bedrag
volstaat niet om de dossierkosten en administratieve prestaties bij een eerste inschrijving te
dekken. Met de verhoogde retributie sluit de stad Antwerpen zich aan bij de tarieven die
vergelijkbare buitenlandse steden hanteren.
Voor bepaalde categorieën nieuwkomers is er een vrijstelling. Hieronder vallen: studenten die naar
Antwerpen komen in het kader van een internationaal samenwerkingsverband, nieuwkomers met het statuut van ‘langdurig
ingezetene van een EU-lidstaat’, iedereen die een asielprocedure succesvol afrondde en erkende politieke vluchtelingen.

N-VA ziet toekomst voor archeologie in Antwerpen
Op 26 februari 2013 lichtte schepen Rob Van de Velde zijn plannen over archeologie in de stad toe tijdens
een persmoment over het archeologisch onderzoek in de Sint-Jacobskerk.
“De voorbije jaren heeft stadsvernieuwing geleid tot schaalvergroting inzake archeologische activiteit
in onze stad. Meer en meer gaan bouw- en infrastructuurwerken hand in hand met onderzoek naar
het verleden van de stad, om op die manier een meerwaarde te geven aan de toekomst. De komende
jaren zal de stedelijke dienst archeologie sterk inzetten op het onderzoeken en ontsluiten van
archeologisch erfgoed. Door tentoonstellingen, lezingen, publicaties en rondleidingen tijdens
opgravingen willen we de archeologie en daarmee het verleden van de stad een gezicht geven.
In een dynamische, hedendaagse stad verdient het dat haar DNA wordt gekoesterd.”

Provincie bespaart fors
De provincie maakt volop werk van besparingen. In mei staat de eerste grote begrotingswijziging op
het programma. Dat is nodig voor een financieel gezond en toekomstgericht beleid, volgens
gedeputeerde Luk Lemmens.
“Na deze eerste besparingsronde wordt er tijdens de zomer aan de begroting van 2014 begonnen.
Een nieuwe begroting betekent ook een nieuw beleid, een nieuwe provincie. De provincie gaat niet
méér doen, we gaan ons richten op onze kerntaak: de bovenlokale samenwerking tussen
gemeenten coördineren en faciliteren. Met een afgeslankte provincie gaan we voor een
kostenbewust, efficiënt en toekomstgericht beleid.”

Gouden Glimlach zet buurtwinkels in de bloemetjes
En de winnaar is...
Buurtwinkels spelen een zeer belangrijke rol in een stad. Een bloeiende lokale economie staat
namelijk meestal garant voor een gezellige en sociale buurt. Daarom zet schepen Koen Kennis
via de wedstrijd De Gouden Glimlach het belang van buurtwinkels in de verf.
Van de meer dan 7 000 buurtwinkels in de stad Antwerpen stelden er zich 410 kandidaat. De
afgelopen maand brachten buurtbewoners 44 294 stemmen uit voor een van hen. Een
professionele vakjury oordeelde na een anoniem bezoek wie van de 45 genomineerden een van
de 9 zilveren medailles kreeg en wie De Gouden Glimlach werd.

www.n-va.be/antwerpen

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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