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BERCHEM
Beste Berchemnaar,

ONZE NIEUWE VOLKSVERTEGENWOORDIGER JOHAN KLAPS

2014 was voor N-VA Berchem een zeer
positief jaar. Met Rob Van de Velde en
Johan Klaps leveren we twee gemotiveerde en deskundige federale parlementsleden. Ilse Jacques doet ondertussen puik werk in de provincieraad.

De regeringsdeelname van de N-VA
gaat in ons district niet onopgemerkt
voor bij. Na Rob Van de Velde legde
op 14 oktober ook voormalig voorzitter Johan Klaps de eed af als volksvertegenwoordiger. Hij volgt minister
Jan Jambon op. Wij peilden naar zijn
eerste indrukken.

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

Met Fons Duchateau en Rob Van de
Velde zetelen twee topschepenen in het
Antwerpse college. Fons werd ook benoemd tot OCMW-voorzitter van de
Stad Antwerpen. Vanuit zijn expertise
bewaakt gemeenteraadslid Johan Klaps
mee de Antwerpse financiën.
In ons warme district Berchem werkt
districtsvoorzitter Evi Van der Planken
met twee N-VA-schepenen Bruno
Desaegher en Cindy van Paesschen aan
ons welzijn, gesteund door een zeskoppige fractie met Cor Vanlaer, Jan Poppe,
Dirk Ophoff, Ilse Jacques, Sigrid
Fruytier en Nicolaas Van Uffelen.
Deze erg gemotiveerde Berchemse
N-VA-ploeg zal ook in 2015 elke dag
opnieuw de handen uit de mouwen
steken om de kracht van verandering uit
te rollen. Voor u!
Onze mandatarissen staan ook steeds
open voor uw opmerkingen of suggesties. Contacteer
hen gerust.
Tenslotte wens
ik u en iedereen
die u dierbaar is
een bijzonder
voorspoedig
2015!

Hoe bevalt je nieuwe job?
Het werd meteen een vuurdoop in de
hevige debatten ter verdediging van
het regeerrakkoord, wat een zeer
goede leerschool was. Uiteraard ben ik
zeer gemotiveerd om mee te werken
aan het herstelbeleid.
Had je verwacht dat je verkozen zou
worden?
Als eerste opvolger weet je dat nooit
zeker, ook al heb je een mooie verkiezingsuitslag. Enkel als de N-VA in de
federale regering kwam én een Antwerpenaar minister werd, zou ik gaan zetelen.
Van mei tot oktober bleef dat onzeker, maar uiteindelijk zijn de puzzelstukjes in
elkaar gevallen.

Vanuit de Kamer werk ik mee
aan het herstelbeleid
van deze regering.

Op welke domeinen concentreer je je?
Als ondernemer gaat mijn aandacht naar de wetgeving rond het bedrijfsleven.
Dat gaat van consumentenbescherming tot technische regelgeving waarmee bedrijven meer jobs kunnen creëren. Daarnaast zit ik ook in de commissie Defensie,
waar ik meewerk aan een toekomstvisie voor het leger. Mijn expertise gebruik ik
ook nog bij financiën. De rekening moet immers kloppen, nietwaar?
Kan je dit combineren met je job als bankier en verzekeringsmakelaar?
Helaas niet. Ik heb 18 jaar lang mijn kantoor op de Gitschotellei met hart en ziel
uitgebaat en kon het niet over mijn hart krijgen om hier plots part-time aan de
slag te gaan. Dat zou mijn klanten én personeel onvermijdelijk ontgoochelen.
Gelukkig heb ik het kantoor in goede handen kunnen overdragen.

JOERI TIELEMANS
Voorzitter
N-VA Berchem

www.n-va.be/berchem

Hoe kunnen we je werk in Brussel volgen?
De camera’s van Villa Politica focussen zich meestal op de grootste roepers uit de
oppositie. Daarom heb ik een eigen webstek gelanceerd. Via www.johanklaps.be
hou ik je op de hoogte en kan je vragen of suggesties doorgeven.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA Berchem steunt Music for Life
Aan de ingang van het stadion van Berchem Sport steunden supporters en sympathisanten, vóór en na de wedstrijd van KBS tegen Hoogstraten, de solidariteitsactie door vlotjes glühwein, jenevers en verse erwtensoep naar binnen te
spelen.
De ingezamelde bijdrage van deze succes- en sfeervolle actie gaat naar de ‘weesziekte’ Multiple Systeem Atrofie (MSA),
waaraan voormalig N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen dit jaar overleed.
Cor Vanlaer

Mini-cursus hartmassage aan Fruithoflaan
N-VA organiseerde samen met Het Vlaamse Kruis in de verschillende districten
een mini-cursus CPR. Dat staat voor cardiopulmonaire resuscitatie, of om het in
mooi Vlaams te zeggen: hartmassage.
Op 18 oktober was het de beurt aan ons district. De cursus ging door aan de Fruithoflaan en kon op heel wat belangstelling rekenen. Terecht trouwens. Het juist
toepassen van hartmassagetechnieken is van cruciaal belang om het leven van
een slachtoffer te redden. Wij danken de mensen van Het Vlaamse Kruis van harte voor hun gewaardeerde inzet.
Jan Poppe - Ondervoorzitter N-VA Berchem

N-VA BERCHEM:
UW LUISTEREND OOR IN DE WIJK
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
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

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

berchem@n-va.be
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Bart De Wever kijkt terug op vruchtbaar 2014
Het Antwerpse stadsbestuur heeft dit jaar hard gewerkt om de kracht van verandering voelbaar te
maken in onze stad. De criminaliteit daalt nu al twee jaar op rij, en we investeren in een leefbare
stad die zichzelf volop vernieuwt. En dat zonder de factuur door te schuiven naar de
Antwerpenaar.
Burgemeester Bart De Wever: “Ook in Brussel heb ik dit jaar hard gewerkt voor Antwerpen. Een
rechtvaardig migratiebeleid, nultolerantie voor drugs, een hoger leefloon, meer middelen tegen
radicalisering: allemaal dringend nodig voor Antwerpen, en allemaal opgenomen in het nieuwe
regeerakkoord.”

Antwerpen sport meer
Steeds meer Antwerpenaars zetten zich aan het sporten en zo maakt de stad haar reputatie als
voormalige Europese Sporthoofdstad en één van de 21 Olympische steden waar. Uit de nieuwste
gegevens van de Antwerpse Monitor blijkt dat 57,5 procent van de ondervraagde Sinjoren zegt de
laatste week te hebben gesport. In 2010 was dat nog maar 49.5 procent: een stijging van 8 procent.
Het aantal mensen dat zegt nooit te sporten is gedaald van 24,9 tot 20,7 procent. “Sport heeft in
onze stad dan ook een sterke gemeenschapsvormende rol. Het brengt mensen dichter bij elkaar”,
reageert schepen voor Sport Ludo Van Campenhout.

Overlast in sociale woningen aanpakken
Schepen voor Wonen Fons Duchateau heeft een actieplan klaar om de overlast voor huurders in
sociale woonblokken aan te pakken. “Iedereen heeft recht op veilige, aangename woonomgeving.
We moeten minder begrip opbrengen voor mensen die voor overlast zorgen en meer voor de
mensen wiens leven door overlast wordt vergald. De kleine minderheid die zich ondanks
duidelijke regels en sensibiliseringscampagnes niet aan de regels houdt, gaat het voortaan voelen.
Wie sluikstort, zal beboet worden. Wie vandalisme pleegt, zal vervolgd worden. De tijd van
vriendelijk vragen en eindeloos geduld, is nu echt voorbij”, aldus Fons Duchateau.

Vernieuwde Scheldekaaien brengen stad dichter bij de stroom
De heraanleg van de Scheldekaaien moet onze stad dichter bij de stroom brengen. In de eerste plaats
moet de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden om de stad Antwerpen te
beveiligen tegen mogelijke overstromingen. Dat geeft ons de mogelijkheid om van de kaaien een
kwalitatieve publieke open ruimte te maken aan het water. “We bekijken zone per zone naar
mogelijke invullingen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. “Een combinatie
sport, spel, vrije tijd en terras zoals in Park Spoor Noord, het moet allemaal kunnen.
Deze legislatuur zouden de Droogdokken bijna afgewerkt moeten zijn. En Sint-Andries
en Zuid en Mexiconatie kunnen we af hebben.”

Nieuwe kansen voor jonge, creatieve ondernemers
Koen Kennis, schepen van Middenstand: “In oktober ging het pop-upproject De Nieuwe Natie
van start in de Wilde Zee. Hiermee geven we beginnende, creatieve ondernemers in het hart van
ons winkelcentrum een plek om hun producten en concepten te testen of te promoten in een
realistische marktomgeving. Zes ondernemers richtten inmiddels een originele zaak op en kunnen
terugkijken op een succesvolle start. Met begeleiding op maat rekenen we op een geslaagd
experiment en een aantal permanente vestigingen als eindresultaat. Het komende halfjaar wisselen
verschillende deelnemers elkaar af, zodat de shoppers steeds nieuwe concepten en producten
kunnen ontdekken.”

www.n-va.be/berchem
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Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffen
e sie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijd
j ing van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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