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BERCHEM
Beste Berchemnaar,
Ruim een jaar geleden hebt u een
nieuwe districtsraad verkozen. Vanaf 1
januari kon de grote ommezwaai beginnen. De verandering schijnt door in de
aanpak van het nieuwe districtscollege
onder kundige leiding van districtsvoorzitter Evi Van der Planken (N-VA).

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

Ook een dikke pluim voor onze schepen Bruno De Saegher die professioneel
leiding geeft aan een ongezien herstelprogramma van ons publiek domein te
Berchem.
N-VA Berchem is trots dat negen
districtsraadsleden en twee gemeenteraadsleden, waaronder Antwerps
schepen Rob van de Velde, uit onze afdeling meewerken aan de broodnodige
verandering. De recente, beperkte opflakkering van ‘brusselitude’, mag u
niet doen vergeten dat de kracht van
verandering niet ophoudt bij onze
stadsgrens.
Joeri Tielemans
Voorzitter N-VA Berchem
ZATERDAG

30
november
2013

Vanaf 20 uur
Zaal ‘Stede Stanislas’
Grotesteenweg 75,
Berchem

N-VA District
Berchem nodigt u
uit voor een kaasen bieravond.
Op het menu: een
origineel aperitief uitgebreid kaasbuffet - bijpassende
bieren
volwassenen: 15 euro
Berchemse leden: 10 euro
kinderen: 5 euro
Inschrijven via cor.vanlaer@n-va.be of
op 0479 45 43 69

www.n-va.be/berchem

EEN GESPREKJE MET ONZE DISTRICTSBURGEMEESTER
Beste Evi, allereerst van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoontje Achilles.
Dank u! Rob (schepen in Antwerpen en gezellige
Berchemnaar, nvdr) en ik zijn zeer blij. Wij willen ook
graag de Berchemnaars van harte danken voor hun
lieve woorden en mooie attenties.
Wat zijn jouw indrukken van het voorbije
evenement Bar Brilschans?
Berchem verenigt verschillende wijken. Een Berchems
evenement hoort volgens mij dan ook in het hart van
Berchem. Brilschanspark is een prachtig, maar redelijk
onbekend stukje natuur dat veel Berchemnaars over alle wijken heen mooie
dagen kan bieden.
Wij wilden gezelligheid bieden in dat prachtige stukje Berchem, voor jong en
oud. Bij momenten was het een overrompeling, maar ondanks het succes bleef
het evenement gemoedelijk, warm en ‘onder Berchemnaars’.
Onze Bar Brilschans zal dus zeker herhaald worden. We hebben natuurlijk wel
geleerd van de beginnersfoutjes van een eerste editie. Volgend jaar staan we er
opnieuw, met een licht aangepaste versie.
Berchem Bruist ging zijn 16de editie in. Wordt de traditie voortgezet?
Het topevenement Berchem Bruist willen wij behouden, maar we gaan ons niet
enkel concentreren op één wijk, maar wel op alle wijken. Dit jaar heeft de
winkeliersvereniging het evenement getrokken. Zij lanceerden ook een
prachtige raket met een boodschap van hoop. Het cultuurcentrum luisterde
het evenement op met allerlei acts.
Het district organiseerde voor de eerste keer haar Bal van de Burgemeester.
‘Frans vraagt ten dans’ sloot aan op en ondersteunde Berchem Bruist op het pas
heraangelegde Van Hombeeckplein. De Vijfhoek en Oud-Berchem kwamen
buiten en zagen dat het goed was. Ook de Vlaamse feestdag in het districtshuis
was een succes.
Wat staat er nog op de planning tijdens de koude wintermaanden?
De gezellige campagne ‘Winter in Berchem’ start met het aansteken van de
kerstlichtjes in de Strijdhoflaan op 7 december en stopt met de Nieuwjaarsreceptie van het district in de Veldekens op 26 januari. Vanaf 2014 kunnen wij
ook meer en meer onze stempel drukken op het beleid. Wij kijken er alvast
reikhalzend naar uit! Jullie ook?

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Kaas- en bieravond

met voordrachten van Johan
Klaps (gemeenteraadslid
N-VA) en Rob Van de Velde
november (schepen van Ruimtelijke
Ordening en
2013
Stadsontwikkeling).

30
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2014

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Berchem

Aperitiefgesprek met
Peter De Roover

chef politiek van het
blad Doorbraak en
oud-voorzitter van
de Vlaamse Volksbeweging. Om
10.30 uur in Park West.

2014

om 11 uur in Park
West.

erchem

ten op www.n-va.be/b

activitei
Meer info over al onze

Pop-upstores in Berchem
Op het eerste gezicht hebben het oprukkende concept van pop-upstores en een oplopende
winkelleegstand binnen de huidige kleinhandel weinig met elkaar te maken. Maar schijn
bedriegt. Want pop-upstores maken van een nood een deugd.
De toenemende leegstand van de winkelgebieden, ook in de Driekoningenstraat/Statiestraat
en het overaanbod aan leegstaande winkelpanden biedt opportuniteiten aan startende ondernemingen en creatievelingen. Ook voor de vastgoedeigenaar of verhuurder biedt
een tijdelijke pop-upstore soelaas. Berchem steunt dergelijke initiatieven volop.
CINDY VAN PAESSCHEN
De tweede editie van Pop Up to Date was dan ook een succes. Daarom wens ik als
schepen in de nabije toekomst nog zeker een derde editie te organiseren.

districtsschepen voor Cultuur,
Stedelijk Wijkoverleg, Burgerlijke Stand,
Cluster Winkelcentra en Dierenwelzijn

Wegen in Berchem: hersteld, verfraaid en veiliger
De winterschade van de afgelopen
jaren in Berchem kon niet langer meer
genegeerd worden. De vele putten en
het oplapwerk ontsierden het straatbeeld en de verkeersveiligheid kwam
steeds meer in gedrang. Daarom besliste het district om dit jaar 40 000 m²
asfalt te vervangen. Zoveel mogelijk
volledige straten (en dus niet delen
ervan) krijgen een nieuwe asfaltlaag.
Deze werken veranderen niets aan de
staat van ons rioleringsnetwerk. Een riolering heeft een gehoopte levensduur
van 75 jaar. Voor asfalt is dat 20 jaar. Dat

betekent dat er zeker wegen zijn geherasfalteerd waarvan de riolering niet
meer in beste staat is. Maar het is duidelijk dat we niet elke 20 jaar de riolering
kunnen vervangen. De onderhoudskost
van dit ondergrondse netwerk is een
veelvoud van die van de deklaag.
Verder lopen de herkasseiwerken in verschillende Berchemse wijken gezwind
door. Waar ooit een laagje asfalt lag,
komen weer kasseien met een harde
voeg. Mooier, degelijk en veiliger.
Staat ook in de steigers: een stoepenplan
op basis van duidelijke criteria. Hierbij

maken we gebruik van het
basisdocument
‘staat van de
straat’ waarin
elke straat en
stoep een obBRUNO DE SAEGHER
jectief kwalidistrictsschepen voor
Publiek Domein, Mobiliteit
teitslabel krijgt.
en Verkeersveiligheid
De aanwezigheid van scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen,
woonzorgcentra en andere dienstencentra bepaalt welke stoep prioritair
wordt aangepakt.

Verkeersveiligheid Grote Steenweg
Enkele weken geleden besliste het
Vlaams Agentschap voor Wegen en
Verkeer (AWV) plots om de
Grotesteenweg intra-muros aan te
pakken. De bedoeling was om
veiligere oversteekplaatsen voor
voetgangers te voorzien. Dit
gebeurde helaas op basis van een
plan dat met het district noch het
stadsbestuur overlegd was.
De werken zorgden bij de automobilisten voor een gigantische chaos. De
enige rijstrook voor auto’s werd im-

berchem@n-va.be

mers gearceerd, waardoor het voor
de bestuurders zeer verwarrend was
langs waar ze mochten rijden. Dit
zorgde voor bruusk remmende auto’s
en levensgevaarlijke situaties op het
kruispunt met de Singel.

doelstelling om de verkeersveiligheid
voor voetgangers te verhogen, maar
wenst daarbij geen nieuwe gevaarlijke verkeerssituaties even verderop
te creëren. Zo raken we immers van
de regen in de drup.

Districtsschepen Bruno De Saegher
en gemeenteraadslid Johan Klaps bekommerden zich onmiddellijk om
deze situatie, waardoor er dezelfde
week al bijgestuurd werd.

Binnenkort worden de tramsporen op
dit stuk van de Grotesteenweg vernieuwd. N-VA Berchem heeft het
kabinet van schepen Koen Kennis
gevraagd om de totale inrichting van
deze belangrijke as te herbekijken in
functie van deze geplande werken.

N-VA Berchem gaat akkoord met de

150 agenten meer op straat, minder achter hun bureau
De Antwerpse politie brengt de komende jaren het grootste deel van haar diensten samen in
één groot hoofdkantoor, dat de huidige ‘Oudaan’ en een aantal kleinere kantoren vervangt.
De stadsdiensten zoeken naar een geschikte locatie. Zo komen er 150 extra agenten vrij
voor het echte politiewerk.
Burgemeester Bart De Wever: “Politiemensen moeten geen kantoren bemannen maar wel
op straat de veiligheid van alle Antwerpenaars garanderen, dag en nacht. Door efficiënter te
werken zorgen we voor meer veiligheid in de stad zonder extra belastinggeld uit te geven.”
De reactiesnelheid van de politie wordt met deze nieuwe aanpak nog beter: 35 mobiele
kantoren zijn voortdurend op de baan en kunnen meteen tot actie overgaan als ze een
oproep krijgen.

Stijging aantal leefloners weegt op OCMW
Het Antwerpse OCMW moet fors in de buidel tasten voor zijn leefloners. Na een daling in 2012
zien we in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw een stijging. Vooral de OCMW-klanten uit de
Europese Unie doen de balans naar rood overhellen. OCMW-voorzitter Liesbeth Homans: “Na de
eerste drie maanden van 2013 zijn er 500 leefloners meer dan vorig jaar. De verhouding tussen
steun-trekkers uit de Europese Unie en daarbuiten trekt scheef. De economische crisis doet vooral
het aantal EU-steuntrekkers fors stijgen, met een belangrijk aandeel daarin voor Oost-Europeanen,
zoals Polen en Bulgaren. Mede hierdoor heb ik het budget moeten verhogen van 39 miljoen euro
naar 54,5 miljoen euro. De kosten voor leefloon en equivalent leefloon werden door het vorige
bestuur zwaar onderschat.

Nog meer inzetten op activering
Wie leefloon ontvangt en kan werken, moet zo snel mogelijk aan de bak komen. Daarnaast is activering dé sleutel tot
integratie. Maar Liesbeth Homans wil méér: “Ik heb een nieuwe cel opgericht om gestructureerder te werken. Want er
stromen vandaag nog te weinig leefloners door naar het ‘gewone’ arbeidscircuit.”

Beatrijslaan krijgt extra parkeerplaatsen
Vorig jaar startte de heraanleg van de Beatrijslaan op Linkeroever. Er werden intussen brede
comfortabele fietspaden gerealiseerd, maar er gingen ook heel wat parkeerplaatsen verloren.
“Op vraag van de handelaars en de bewoners heb ik begin dit jaar laten onderzoeken of er toch nog
parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden tegen de middenberm”, zegt schepen voor
Publiek Domein Ludo Van Campenhout. “Tussen het Frederik Van Eedenplein en de
Abraham Verhoevenlaan zullen tegen het einde van het jaar nog 44 parkeerplaatsen worden
aangelegd. We brengen hier momenteel de bouwvergunning voor in orde.”

Doodlopende straten voortaan 'doorlopend'
voor fietsers en voetgangers
Heel wat straten in de stad lopen op het einde dood voor autoverkeer, maar fietsers of voetgangers
kunnen wel nog doorsteken. “Als fietsers en voetgangers wel door kunnen, zal er een duidelijke
sticker aangebracht worden op het verkeersbord die deze doodlopende straat aanduidt”, zegt
schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Door bewoners attent te maken op de korte doorsteken, stimuleren we wandelen en fietsen in plaats van autogebruik voor korte verplaatsingen.
Korte doorsteken betekenen namelijk vaak tijdswinst!”

Zoo heeft bouwvergunning beet
Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ondertekende onlangs de bouwvergunning
voor het hoekgebouw van de Antwerpse Zoo. Intussen gaat de afbraak van de gebouwen in de
Carnotstraat onverminderd voort. De vernieuwing van het gebouw en de binnenplaats aan de
ingang van de zoo zijn een belangrijk element in de stadsvernieuwing van dit bestuur.
“Zo kan er weer een mooi stukje Antwerpen herleven”, zegt Van de Velde.
Het gaat om het gebouw waar vroeger de Paon Royal en de ledenservice zaten. De historische
gevel blijft behouden en daarachter wordt het nieuwe congrescentrum gebouwd.

www.n-va.be/berchem

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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