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BERCHEM
Verder op ons sterk elan
Na een bijzonder geslaagde Nieuwjaarsreceptie met een zeer grote
opkomst, ook uit de ons omliggende
districten, gaat N-VA Berchem op dit
sterke elan verder.
Niet zonder trots kondigen wij u onze
volgende gastspreker aan, de heer Jan
Jambon, Vice Eerste Minister, die wij
op zaterdag 4 april in Berchem mogen
verwelkomen.
U leest alle details in dit Huis-aan-Huis
magazine.

V.U.: Jaak Wouters, Landbeekstraat 32, 1860 Meise

Beleidsmatig ben
ik zeer verheugd
dat onze districtsraadsleden en leden
van het College hun
schouders hebben
gezet onder de
opstart van o. a. het
Masterplan Groene
Long en het
Districtsplein. Ook
hierover leest u
meer in dit nummer.

Joeri Tielemans
Voorzitter

Contacteer onze mandatarissen gerust
met uw opmerkingen of suggesties.

Ontbijtvergadering
ZATERDAG 4 APRIL 2015
vanaf 09 uur
in het ALM gebouw
(zaal Filip Williot)
Filip Williotstraat 9 – 2600
Berchem

Van onze Districtsvoorzitter
Mevrouw de voorzitter, wat heeft u deze maand bezig
gehouden?
Ik ben de voorbije maanden erg geschrokken van het
negativisme en de verzuring die al maar meer de kop op
steken: in de kranten, op TV, op sociale media en jammer
genoeg ook soms onder ons. Dit sijpelt natuurlijk door
naar de burger en daar moeten we ons voor hoeden.
We moeten wat positiever zijn?
Inderdaad, negativisme knaagt aan het gemoed en
dus ook aan een samenleving. Positief en constructief
Evi Van de Plancken
zijn, daar wordt je echt gelukkig van. Ook in ons beleid
Districtsvoorzitter
trekken we die lijn altijd door: een actief, dynamisch en
warm Berchem waar mensen elkaar ontmoeten, weg
van een doorgetrokken individualisme, weg van de verzuring.
Naar welke projecten in Berchem kijkt u het meeste uit?
We kijken niet alleen naar het Berchem van nu, maar ook naar het Berchem van
de toekomst. Verder kijken dan onze neus lang is, dat is noodzakelijk. Het nieuwe
Park Brialmont zal in de toekomst de verschillende groenzones rond de Singel die
nu in hokjes zijn opgedeeld, met elkaar op ruimtelijk niveau verbinden. Dit maakt
dat er een ruimer groengevoel in Berchem komt. We moeten dan niet meer naar
het Nachtegalenpark of het Rivierenhof om een groot stuk groen te vinden, het
komt ook hier. Het Districtsplein zal in de toekomst Oud-Berchem ontsluiten en
een kunstig plein zijn nabij de Driekoningenstraat en Statiestraat wat deze buurt
een nieuw elan zal geven.

N-VA Berchem heeft het genoegen u, uw partner en vrienden
uit te nodigen op haar 2de ontbijtvergadering met als gastspreker :

De heer JAN JAMBON,

Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
geeft een toelichting over :“Veiligheid en radicalisering in Vlaanderen”
Het fraaie ontbijt wordt geserveerd voor de prijs van 15 euro/pers. (incl. dranken)
U kan inschrijven via e-post de.bock.berlinde@skynet.be of na 18.00u op gsm 0475/70 33 66
Enkel na ontvangst van betaling op reknr. BE07 7512 0644 7766 – BIC AXABBE22 van N-VA Berchem, is uw
inschrijving definitief.

www.n-va.be/berchem

Loop samen met N-VA Stad Antwerpen
de 10 Miles 2015 en ontvang gratis een
uniek shirt!

Van onze Districtsvoorzitter (vervolg)
En hebt u deze periode nog andere plannen?
Uiteraard, altijd boordevol plannen. De volgende maanden gaan we bijvoorbeeld systematisch inzetten op het
onderhoud van buurten: ‘Plan Roest’ en ‘Plan Fruithof’ zijn grondige scans van de buurten de Roest d’Alkemadelaan
en Fruithoflaan die wij samen met de bewoners maken. Wij komen naar deze buurten om uw suggesties, opmerkingen
en vragen te beantwoorden. De Fruithoflaan is eerst aan de beurt op 11 maart vanaf 16h. Het Apolloplein werd door
ons grondig hertekend en staat gepland voor uitvoering in 2016. Wij komen naar het Apolloplein om ons plan voor te
stellen op 24 februari vanaf 16h30.

De Antwerp 10 Miles zijn inmiddels uitgegroeid tot een klassieker voor ieder
zichzelf respecterend loper. Elk jaar vinden duizenden Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Ook N-VA
Stad Antwerpen blijft niet achter en neemt met een uitgebreide delegatie deel
aan de editie van dit jaar, op 26 april 2015.
Bent u een goedgeoefend of recreationeel loper die al sportend geld wil
inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij uw schouders
onder de behandeling van peuter Sterre. Wij hopen, samen met u, een mooi
bedrag bij elkaar te lopen om de betaling van de hoge medische kosten mee
mogelijk te maken.

Tot slot, hebt u nog een boodschap aan de Berchemnaar?
Be happy, de rest volgt. Een lach brengt u verder dan een grimas. Een lach brengt ons bijeen. Daarom nodig ik ook
iedereen uit op de eerste APERO E op 26 maart vanaf 17h30 in de Piazza van Park West, mijn versie van een ‘Bal van
de Districtsvoorzitter’.

Onze nieuwjaarsreceptie
Guur weer op 18 januari, maar dat kon de pret niet bederven op onze
nieuwjaarsreceptie. Dat had ook veel te maken met de interessante
gasten.
Fons Duchateau was als geëngageerde Berchemnaar en OCMWvoorzitter in Antwerpen volledig op zijn plaats als gastspreker. In
een notendop zette hij de realisaties van het districtscollege o.l.v.
onze N-VA-voorzitster Evi Van Der Planken in het licht.
Daarnaast sprak Fons ook over zijn verantwoordelijkheden in
Antwerpen. Hierbij benadrukte hij de doelstelling om ‘sociaal’ en
‘socialistisch’ niet te verwarren, maar om ‘afhankelijkheid’ met
kracht te veranderen naar ‘weerbaarheid”’ door hulpverlening te
bieden waaraan ook voorwaarden verbonden zijn.
Naast Fons Duchateau mochten wij als gaste ook de immer alerte en ravissante Nabila Ait Daoud verwelkomen, schepen
van Jeugd in Antwerpen. Ook Berchemnaren Johan Klaps, volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Antwerpen,
Evi Van Der Planken, burgermoeder van Berchem, haar echtgenoot Rob Van de Velde, volksvertegenwoordiger en
schepen van Ruimtelijke Ordening in Anwerpen, Bruno De Saegher, schepen van Mobiliteit in Berchem vervoegden onze
receptie, samen met al onze gemotiveerde Berchemse mandatarissen.
Wij danken de leden, sympathisanten en mandatarissen voor hun enthousiaste aanwezigheid en levendige inbreng!
Berlinde De Bock

Heeft u vragen, suggesties of wilt u pijnpunten in uw wijk melden? Contacteer een
van onze wijkaanspreekpunt!
•

•
•
•
•

De Veldekens
Cor Vanlaer, Oogststraat 1A/62 - cornelis.vanlaer@n-va.be
Fruithof
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

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
1.

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be
met de melding van de volgende gegevens:
Naam - adres - GSM nummer - e-mailadres geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen:
Ladies Run -Short Run - 10 Miles - Marathon Kids Run / Uw maat voor het gratis t-shirt
Betaling dient te gebeuren voor 29/03/15.
Betaling enkel via overschrijving

2.

U stort het verschuldigde bedrag op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van:
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u
deelneemt. Geen betaling=Geen deelname

Trek uw loopschoenen aan en kies
voor één van de volgende trajecten
• Ladies Run 5km
• Short Run 5km
• 10 Miles
• Marathon
• Kids Run

€ 12
€ 12
€ 25
€ 55
€5

Wij kijken er naar uit om u op 26 april 2015 als deelnemer te
verwelkomen, zodat u samen met alle andere deelnemers een mooie
persoonlijke prestatie kan neerzetten. Aarzel niet om uw familieleden
mee over de streep te trekken en deel te nemen. Of uw vrienden of
collega’s …

Burgemeester Bart De Wever doet
warme oproep aan Antwerpen om
haar hart te tonen voor kleine Sterre

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u
gekozen bedrag op onze rekening.
Sponsorgeld kan nog tot 25 april gestort worden op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: “Ik toon
mijn hart voor Sterre!”

“Eind vorig jaar werd Sterre, toen anderhalf, door een geestelijk
gestoorde man aangevallen met een schroevendraaier in een
supermarkt. Het meisje uit Deurne zal na deze onbegrijpelijke daad van
zinloos geweld gedeeltelijk blind blijven.

”Als vader van vier kinderen kreeg ik het ijskoud bij het horen van dit vreselijke
nieuws, en ik ben er zeker van dat het verhaal van Sterre niemand onberoerd laat. Haar
ouders zullen de komende jaren worden geconfronteerd met aanzienlijke medische en
gerechtelijke kosten.
Ik roep alle lopers op de Antwerp Ten Miles dan ook op om met hun
sportieve prestatie de ouders van Sterre te steunen. En wie zelf niet zo
sportief is, kan bijdragen door (een van) onze N-VA-lopers te sponsoren.
Hoe u dat kan doen, leest u elders op deze pagina.”
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Neen,
datusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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