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BERCHEM
Namens N-VA Berchem:
“Proﬁciat FONS !”

V.U.: Lieselot Keymis - L. De Vrieesstraat 16 bus3 - 2600 Berchem - berchem@n-va.be

Als voorzitter van N-VA Berchem ben
ik bijzonder fier u te mogen melden
dat bestuurslid Fons Duchateau deze
zomer is benoemd tot nieuwe
schepen van Sociale Zaken, Wonen,
Diversiteit & Inburgering, Samenlevingsopbouw en OCMW-voorzitter
van de Stad Antwerpen. Namens het
voltallige bestuur wensen wij Fons
van harte proficiat en heel veel succes
en arbeidsvreugde in zijn nieuwe
functie. Op de volgende bladzijde
leest u een boeiend interview met
onze nieuwe schepen.
Ondertussen werken onze districtsschepenen en -voorzitter ijverig
verder aan de realisatie van het
bestuursakkoord voor het district
Berchem. Ze worden daarbij gesteund
door de ruime N-VA-fractie in de districtsraad, die op een positieve wijze
bijdraagt tot het succes van de coalitie
in ons mooie district.
Wij blijven de vinger aan de pols houden. Onze mandatarissen en militanten zijn steeds beschikbaar om te
luisteren naar wat u belangrijk vindt
en dit te vertalen in het toekomstige
beleid. Wij
horen graag
van u via
onze wijkaanspreekpunten
of via één van
de vele activiteiten die we
dit jaar zullen
organiseren.
JOERI TIELEMANS
Voorzitter
N-VA Berchem

www.n-va.be/berchem

EEN 'BERCHEMBABBEL' VAN DE DISTRICTSVOORZITTER
Sta mij toe een ‘berchembabbel’ neer te schrijven aan de hand van mijn impressies uit Berchem: De zomer was soms nat en dan weer niet. De Vlaamse
feestdag met Stijn Meuris, Muziek in de Wijk, Bar Brilschans, de tutjesboom
voor onze peuters, gezellig, warm, wij.
Maar ook kunstig: graffiti–art werd voor een keer eens zichtbaar geëtaleerd op
een 200 meter lange muur langs de Singel die vroeger enkel zwerfvuil en overlast aantrok. Nu is een proper kunstig stuk Berchem bijgemaakt met ‘Groeten
uit Berchem’!
September zat vol evenementen en projecten en
die waren allemaal echt de moeite waard: de schuimende Zeepkistenrace ‘Oem Zeep’ in Oud-Berchem,
de - voor mij toch - vermoeiende Bollekensloop,
Berchem Bruist, het swingende Berchem Bal (met
Jihaaa!!, Cookies & Cream), de scholenveldloop voor
onze jongsten, het eerste Velodroom Criterium, de
dag van de Klant, … En niet te vergeten, wij hadden
de eer om op het Rooi de atleten van de Special
Olympics te mogen ontvangen.
Maar september was ook een maand van rekenen,
cijfers en begroting. Met de centen die we hebben,
willen we zoveel mogelijk in Berchem realiseren en
voor Berchem betekenen. De volgende projecten
staan in de startblokken: Ringlaan, Karmelietenstraat, De Villegaspark, Apolloplein, … Overigens,
met al de ideeën die we nu hebben voor Berchem,
kunnen we de budgetten van de volgende legislaturen ook al vullen. U weet dus wat te doen.

Districtsvoorzitter
EVI VAN DER PLANKEN
en de tutjesboom

N-VA Stad Antwerpen organiseert cursussen hartmassagetechnieken. We kunnen hiervoor rekenen op de ondersteuning en expertise van Het Vlaamse Kruis. In Berchem
doen we een grote actie op de Fruithoflaan 85, ter hoogte van de Delhaize op zaterdag 18 oktober tussen 14 en 17 uur.
Jaarlijks worden zo'n 500 Antwerpenaren getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans bedraagt vaak niet meer dan 10 procent. Dat komt omdat veel te weinig
mensen in de eerste levensbelangrijke minuten met reanimatie kunnen starten en dat
vóór de ambulance arriveert. Dat het beter kan bewijst Nederland, waar de overlevingskans naar 40 procent is gestegen. Dat we kiezen voor de maand oktober is geen
toeval: de Europese Reanimatie Raad organiseert op 16 oktober de Restart a heart day
ter promotie van de kennis van basis-CPR bij de bevolking.
Tot dan!

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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BERCHEMNAAR FONS DUCHATEAU:
nieuwe OCMW-voorzitter en schepen stad Antwerpen

FONS DUCHATEAU:
“Als Antwerpen je roept,
kan je alleen maar ‘ja’ zeggen.”

Eind juli verving Fons Duchateau
Liesbeth Homans als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale
Zaken, Wonen, Samenlevingsopbouw en Inburgering.
Wie is Fons?
“Als ingeweken Limburger maak ik
sinds 1998 deel uit van het Antwerpse bestuur van - toen nog - de
Volksunie. Vanaf het eerste uur
schreef ik mee aan het boeiende verhaal van de N-VA en maakte altijd
deel uit van het Antwerpse kernbestuur. Gepokt en gemazeld door de
Antwerpse politiek ben ik sinds 2011
voorzitter van N-VA Antwerpen.
Daarnaast was ik tot voor kort op het
hoofdkwartier van de N-VA in Brussel verantwoordelijk voor de nationale partijorganisatie, een functie
achter de schermen.”

Waarom dachten ze aan u als opvolger van Liesbeth Homans?
“Ik heb zelf nooit gedacht dat ze me
zouden voordragen als schepen en
OCMW-voorzitter. Ik heb me altijd
ingezet voor de partij en heb nooit de
ambities geuit voor een uitvoerend
mandaat. Maar als Antwerpen je
roept kan je alleen maar ja zeggen.
Met volle goesting en 100 % inzet wil
ik me wijden aan deze uitdagende
functie, ten dienst van alle Antwerpenaren.”
Hoe ziet u zichzelf als nieuwe schepen in een schepencollege dat al op
volle toeren draait?
Ik ben vastbesloten om het beleid dat
Liesbeth Homans heeft uitgetekend
verder om te zetten in concrete realisaties, volgens de filosofie van het
bestuursakkoord. Respect voor A was
voor mij anderhalf jaar lang de leidraad als OCMW-raadslid, en dat zal
zo blijven nu ik OCMW-voorzitter
word.
Liesbeth heeft extra middelen voor
het OCMW binnengehaald, en die zal
ik verder ten diensten stellen van die
Antwerpenaars die het écht nodig
hebben. Sociaal, solidair, maar met
activering en responsabilisering als
uitgangspunten.
Een rechtvaardig sociaal beleid voeren, mensen helpen die tegenslag
hebben in het leven, maar hen ook de

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, Oogststraat 1A/62
cornelis.vanlaer@n-va.be
• Mia en Pamy Daeseleire,
Flor Alpaertsstraat 10/3
mia.monden@n-va.be

berchem@n-va.be

• Dirk Van Nuffel,
Fruithoflaan 10/B7
vannuffel.zijl@telenet.be
Groenenhoek:
• Jan Poppe, wapenstilstandlaan 49
jan.poppe@n-va.be
• Dirk Ophoff, Mercuriusstraat 10
dirk.ophoff@n-va.be

instrumenten geven om hun leven
weer in eigen handen te kunnen
nemen. Bijstand met het oog op activering en inburgering. Voorrang voor
mensen die echt een sociale woning
nodig hebben, investeren in mensen
en niet in geldverslindende structuren. En natuurlijk zal ik daarbij volop
gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die het Vlaamse regeerakkoord biedt, vooral inzake
huisvesting en inburgering.
Uw bevoegdhedenpakket is loodzwaar. Hoe gaat u dit aanpakken?
Het is inderdaad een zwaar pakket,
maar er zit samenhang tussen sociale
zaken, OCMW en wonen, en dat was
en is de belangrijkste reden om de
bevoegdheden samen te houden. De
verschillende bevoegdheden hebben
vaak letterlijk betrekking op dezelfde
mensen, dezelfde Antwerpenaars.
Die domeinen uit elkaar trekken en
een grote stoelendans organiseren,
zou een slecht idee zijn.
Maar ik ga mezelf en ook jullie niks
wijsmaken: natuurlijk zal ik een steil
leerproces doormaken. Maar de Antwerpenaar kan wel rekenen op mijn
volle 100% inzet en engagement om
het OCMW en het sociaal beleid in de
stad op kruissnelheid te houden, op
weg naar de doelstellingen uit het
bestuursakkoord.

Oud-Berchem:
• Peter Correwyn, Vredestraat 54
peter.correwyn@n-va.be
Pulhof:
• Berlinde De Bock, Niellonstraat 10
berlinde.debock@n-va.be
• Marc Peeters,
Ruytenburgstraat 6A/B2
marc.peeters@n-va.be
Zurenborg:
• David Frederickx,
Gen.Capiaumontstraat 5
david.frederickx@n-va.be
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Sterke sociale stempel op Antwerpen en Vlaanderen
Fons Duchateau volgt Liesbeth Homans op als Antwerps schepen voor Sociale Zaken en OCMWvoorzitter. Duchateau was tot nu toe voorzitter van N-VA Stad Antwerpen en was al lid van de
Antwerpse OCMW-raad. Duchateau neemt alle bevoegdheden van Liesbeth Homans over, met
uitzondering van Loketten, dat naar Antwerps burgemeester Bart De Wever gaat. Duchateau wil
voortgaan op het gevoerde beleid, waarbij hij enkele belangrijke thema’s
vooropstelt: bijstand met het oog op activering en inburgering, en voorrang
voor mensen die echt een sociale woning nodig hebben.
Liesbeth Homans maakt haar intrede in de Vlaamse Regering als viceministerpresident en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. “In het Vlaams regeerakkoord staat heel
veel goed nieuws voor de steden”, zegt Liesbeth Homans. Met Liesbeth Homans als viceministerpresident krijgt de stad Antwerpen een krachtige stem in de nieuwe Vlaamse Regering.

Nieuw Vlaams regeerakkoord goed voor Antwerpen
De nieuwe Vlaamse Regering, geleid door minister-president Geert Bourgeois, biedt nieuwe
mogelijkheden voor Antwerpen. Een structurele én leefbare oplossing voor de verstikkende files,
nieuwe middelen om de wachtlijsten voor sociale woningen en Nederlandse
lessen weg te werken, en minder regelneverij.
Burgemeester Bart De Wever: “De Vlaamse Regering volgt de lijn die de N-VA
in Antwerpen heeft uitgezet: geen nieuwe belastingen, maar wel investeren in
economisch herstel en een rechtvaardig sociaal beleid voeren.” Eén op de drie
Antwerpse kiezers bracht op 25 mei een stem uit voor verandering, Verandering voor Vooruitgang.
Burgemeester Bart De Wever: “314 650 voorkeurstemmen, dat doet niet alleen heel veel deugd, het
is vooral een sterk signaal dat niemand kan negeren!”

Minder verkeerslichten,
meer respect
Op sommige kruispunten heeft het
geen zin meer om nog gebruik te
maken van verkeerslichten. Daarom
werd een lijst gemaakt van
kruispunten waar de
verkeersveiligheid het toelaat eerst
knipperlichten te zetten en vervolgens
de lichten te verwijderen. “Met een
beetje respect voor de andere
weggebruikers kunnen we het
verkeer vlot trekken”, aldus
Antwerps
schepen voor
Mobiliteit Koen
Kennis. “Want
zowel voor
fietsers als
automobilisten
zorgt dit voor
een betere
doorstroming."

www.n-va.be/berchem

Schepen Van de Velde
trekt nu ook dossier
Café Capital los

Vlaamse Cultuurmarkt zet
rijk Antwerps Cultuurleven
in de verf

Er komt een
nieuw Café
Capital in het
Stadspark, maar
de dancing
verhuist naar de
kelder, wat de
geluidshinder
beperkt. De
groendienst
krijgt er een eigen stek en er zal plaats
zijn voor daghoreca. Maar vooral: de
nieuwbouw krijgt terrassen met
uitzicht op de speeltuin. Daarenboven
zal het goed zijn dat er weer
beweging is in het stadspark. Dat
draagt bij tot het veiligheidsgevoel.

Prospekta, het centrum voor
kunstcommunicatie in de provincie
Antwerpen, organiseerde op zondag
31 augustus al voor de 19de keer de
Cultuurmarkt van Vlaanderen. In het
centrum van Antwerpen stelden
honderden instellingen, verenigingen
en gezelschappen uit Antwerpen en
omstreken het nieuwe cultuurseizoen
voor aan duizenden nieuwsgierige
bezoekers. “De provincie Antwerpen
spant zich met Prospekta in om het
rijke cultuurleven in Antwerpen
bekend te maken
bij het grote
publiek en kon
terugkijken op
een geslaagde
editie”, blikt
provinciaal
gedeputeerde
Luk Lemmens
tevreden terug.

Na vier jaar komt het dossier van
Café Capital in een stroomversnelling.
Het wordt een cirkelvormige gevel
waarin zowel de groendienst als
concessiehouder Inbev (Interbrew)
een plaats krijgen.
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.

"

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.
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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