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Terugblik op een mooie zomer

Zomers vliegen voorbij! En zeker 
‘when you are having fun!’. We 
kunnen dan ook terugblikken op 
enkele mooie maanden.

De 11 juliviering  hielden we dit 
jaar aan het Frans Van Hom-
beeckplein.  Een gezellige boel 
op een gezellig plein… en toen 
gebeurde er iets magisch!  Twee 
frontmannen, een band en 
Nederlandstalige covers… Het 
klinkt zo cliché als caoutchouc 
botten, maar stop dat simpel con-
cept in de handen van Jelle Cleymans en 
Jonas Van Geel en er gebeurt iets magisch. 
Ze bliezen ons weg, lieten Clouseau flirten 
met Gorki en The Scene al kreunend een 
danske placeren met Get Ready…  De 
afwezigen hadden ongelijk!

Onze vierdaagse zomerbar in het park, 
‘Bar Brilschans’, vond plaats vanaf 25 
augustus tot 28 augustus, werkelijk zinde-
rend hete dagen.  Zoals elk jaar verandert 
het Brilschanspark dan in een oase van 
ontspanning met ligzetels, kinderanimatie 
en veel blije voeten in het gras. Vrijdag-
avond was comedy-night, lachen met Bas 
Birker en Joost Van Hyfte.  Zaterdagavond 
zetten de Mariachi Reloaded met hun 
Latijns-Amerikaans optreden het park 
in vuur en vlam. Bar Brilschans sloot af 

met een fenomenale ode aan de rasartiest 
Claude François. Prachtig: zoveel dansen-
de mensen in het groen.

September in Berchem is altijd een spran-
kelende maand. Sportievelingen lopen 
de benen van onder hun lijf tijdens de 
Bollekensloop of koersen in retrostijl het 
Velodome Criterium.  Creatieve sportie-
velingen bollen de zeepkistenrace ‘Oem 
Zeep’ in zelfgemaakte schuiten.  

De Berchem Creatives, een collectief van 
creatieve entrepeneurs die elkaar stimule-
ren en kruisbestuiven, hield haar tweede 
‘Berchem ontmoet Berchem’- vergadering. 
Met de steun van het district vullen zij 
leegstaande panden in en transformeren 
die naar creatieve hubs. Berchem is het 
creatieve district van Antwerpen!

Editoriaal 

Beste Berchemnaar,

De zomer ligt weer achter ons. De 
mooie temperaturen zorgden tot ver in 
september voor terrasjes- en barbecue-
weer. Hopelijk hebt u met al die 
zonne-energie ook de batterijen weer 
kunnen opladen voor het najaar en de 
winter.

Ondertussen zijn we er echter al lang 
weer ingevlogen. Veel projecten staan 
immers nog op stapel. Vooral qua 
heraanleg en onderhoud van onze 
wegen en straten ligt er nog veel werk 
op de plank. U zal dus regelmatig 
rekening moeten houden met wegen-
werken. Maar zoals u ondertussen in 
de Ringlaan merkt, mag het resultaat 
gezien worden. Ook met kleine ingrepen 
zoals de versmalling van de kruispunten 
in de Lodewijk Van Berckenlaan oogsten 
we veel applaus.

Graag horen we al uw reacties. Neem 
een kijkje op onze webstek om op de 
hoogte te blijven of ons te 
contacteren. Of mail met 
onze wijkverantwoorde-
lijken die steeds klaar 
staan om uw opmerkin-
gen te noteren.

Zondag 30 oktober om 16 uur – Geleid bezoek aan het Het Schoon Verdiep

Zondag 13 november om 15 uur – Zaal de Nieuwe Vrede – Vredestraat 16 – Berchem
Muziektheather Wereldschemer - in het licht van 100 jaar Eerste Wereldoolog wordt de toeschouwer ondergedompeld in een 
bad van woord, muziek en beeld.
Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop (tot 4 november) en 12 euro aan de kassa.. Inschrijven via berlinde.de-
bock@n-va.be.

Donderdag 22 december – Music for Life – Sint Willibrorduskerk – 10 tot 14 uur
N-VA Berchem verkoopt heerlijke erwtensoep, hartverwarmende glühwein en borreltjes voor het goede doel.

AGENDA

Johan Klaps, voorzitter
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Heeft u vragen, suggesties of wilt u 
pijnpunten in uw wijk melden? 
Contacteer een van onze wijk-
aanspreekpunten!
Fruithof:
Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3
mia.monden@n-va.be

Groenenhoek:
Jan Poppe, Wapenstilstandlaan 49
 jan.poppe@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 en De Veldekens:
David Frederickx, Gen.Capiaumontstraat 5 
david.frederickx@n-va.be

In de wijk Groenenhoek zorgden de handelaars op 17 september 
samen met onze drie Berchemse reuzen (jawel: Jules Pilot, Miss 
Groenenhoek en Tuur de Slijkschepper) voor een mooie braderij 
en opende de school het Hinkelpad onder staalblauwe hemel een 
groene speelplaats en een extra gebouw. 

Meer groen in Berchem, daar werken we inderdaad continu aan. 
Daarom organiseren wij een intensief participatieproject waarbij 
de bewoners van de ‘smalle straatjes’ hun eigen tuinstraat, hun 
eigen groene droomstraat kunnen uittekenen.  Op deze manier 
komt er ademruimte in het dichtbevolkte Oud-Berchem. 

Nog in september openden wij de nieuwe heraangelegde 
Ringlaan met een drink vol enthousiaste gezichten. Maar ook de 
nieuwe markt aan de Sint-Willibrorduskerk ging van start.  Van-
af nu kan u elke donderdag gaan ‘markten’ op dit supergezellige 
plein, gemakkelijk bereikbaar via tram 7 of 15, halte recht voor 

het plein. De wijk Vijfhoek heeft nu eindelijk zijn eigen markt, 
die er heel welkom is vermits er weinig winkels zijn. Ook de zaak 
‘Memories’ zal u graag ontvangen voor een koffietje achteraf 

De voorbije maanden werkten wij intensief voor onze jeugd en 
kinderen. De speeltuin op de Strijdhoflaan kreeg van het district 
een nieuwe schommel. Want inderdaad, een speeltuin zonder 
schommel is toch geen echte speeltuin? Maar ook op de sportsite 
het Rooi vernieuwden wij de speeltuin. Een heuse kabelbaan, 
klimspin en Vliegende Hollander werden geïnstalleerd en maken 
de speeltuin ook uitdagend voor grotere kinderen. Verder werd 
ook het speelterrein voor de allerkleinsten voorzien van wat ex-
tra’s. Ga maar eens kijken. Onze jeugdsportdag  mocht dan weer 
1 000 blije sportende gezichtjes  ontvangen. 

Ik zou kunnen blijven schrijven over Berchem. Wat is eigenlijk 
één bladzijde ruimte als je een boek zou willen vullen? Daarom 
nodigen wij u ook dit jaar uit op de wijkapero’s van het district, 
waar u samen met het districtsbestuur kan praten over uw wijk. 
Dan kan ik u alles wat ik nog wou schrijven, gewoon vertellen en 
kan u ook alles wat u nog kwijt wil, aan mij zeggen. Afgespro-
ken?

Evi Van der Plancken
Districtsburgemeester
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Koen Kennis, schepen 
van Mobiliteit: “Recent 
werden opnieuw een aantal 
kruispunten uitgerust met 
aftellichten voor voetgangers 
en fietsers. Aftellichten 
maken de wachttijd aan een 
oversteekplaats zichtbaar. Deze 
‘wachtverzachters’ verhogen 
het comfort van voetgangers 
en fietsers, waardoor ze meer 
bereid zijn te wachten tot het 
licht op groen springt. Vanaf nu zullen we systematisch 
kruispunten aanleggen of aanpassen met aftellichten, 
zowel in de binnenstad als in de verschillende districten. 
We willen maximaal inzetten op veilige kruispunten en 
deze aftellichten dragen daar sterk toe bij.”

Overlast en criminaliteit nog verder doen dalen en drugsverslaafden 
opnieuw een toekomst bieden. Dat is de essentie van de oprichting 
van een zorghostel door schepen Fons Duchateau.

De ‘war on drugs’ in Antwerpen verloopt 
goed. Steeds minder dealers krijgen voet 
aan de grond in de stad. En dat is maar 
goed ook. Drugs maakt slachtoffers. Voor 
die slachtoffers zal schepen van sociale 
zaken Fons Duchateau een zorghostel op-
richten waar deze mensen hun leven weer 
in handen kunnen nemen. Tegelijk zal 
dit een effect hebben op de criminaliteit 
en overlast in de stad. Hard voor drugs, 
menselijk voor verslaafden. Daar gaan we 
voor.

Er is een akkoord bereikt met de verschillende belanghebbenden over een nieuw arresthuis aan Petro-
leum Zuid op de terreinen van Blue Gate, het toekomstige duurzame bedrijventerrein. Over vijf jaar zou 
het complex voor 440 gedetineerden klaar moeten zijn en kunnen gevangenen in voorarrest daar opge-
vangen worden. Als stad krijgen we niet alleen een arresthuis op een plaats die we heel geschikt vin-
den. Dankzij de herschikking van gronden kunnen we de groenzone op het bedrijventerrein Blue Gate 
uitbouwen tot een aaneengesloten groene en ecologische corridor van 14 hectare. Daarnaast creëren we 
ook ruimte voor de realisatie van een technische campus. 

“De site van de Begijnenstraat, midden in een woonwijk, komt dan vrij. De onderhandelingen met het 
kabinet van minister van Justitie Koen Geens worden hiervoor eerstdaags opgestart. Een ontwikkeling 
zoals het Groen Kwartier zou daar ideaal zijn”, aldus bevoegd schepen Rob Van de Velde.

Binnenkort ‘wachtverzachters’ 
aan kruispunten in Antwerpen

Win-win: Zorghostel voor drugs-
verslaafden

Akkoord over nieuw arresthuis op Petroleum Zuid
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Zondag 24 juli om 14.30 uur.
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Lieven Gevaerttoren 
nadert voltooiing
Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen investeerde 
3,5 miljoen euro in een nieuwe depottoren voor de 
omvangrijke collectie van het provinciaal Fotomuse-
um. De Lieven Gevaerttoren, genoemd naar de grond-

legger van de Vlaamse 
foto-industrie, zal 
onderdak bieden aan 
meer dan een miljoen 
objecten en wordt het 
eerste lage energie-
depot in Vlaanderen. 
Dankzij deze inves-
tering kunnen we het 
Fotomuseum uitbouwen 
tot hét fotografisch 

geheugen van Vlaanderen. We kregen het vertrouwen 
van AFGA-Gevaert en van de erfgenamen van Herman 
Selleslags om hun archief over te nemen, te bewaren 
en te ontsluiten voor onderzoek en voor het publiek.”

Antwerpen krijgt er grootste 
cameragebied bij
Dankzij de N-VA is het bewakingscamerage-
bied in Antwerpen de voorbije jaren verdrie-
dubbeld. Er zijn nu meer dan 300 camera’s. 
En er komen steeds nieuwe gebieden bij. 
Eerder dit jaar Antwerpen-Zuid en Oud-Ber-
chem, en nu volgen ook Deurne, Borgerhout 
extra muros en de Bist in Wilrijk. Goed voor 
zo’n 50 nieuwe bewakingscamera’s, meteen 
de grootste uitbreiding ooit van het Antwerp-
se politiecameranetwerk. Burgemeester Bart 
De Wever: “De criminaliteit in Antwerpen 
daalde tussen 2013 en 2015 bijna met een kwart. Indrukwekkende cijfers. 
Maar om criminaliteit en overlast structureel te verminderen, moeten we 
blijven investeren in bewakingscamera’s. Die laten politie en stedelijk 
toezicht toe criminelen en overlastplegers zoals sluikstorters en probleem-
jongeren beter op te sporen. Het cameragebied zal zich verder uitbreiden 
over de districten. Dat verhoogt de kans op heterdaadbetrappingen, werkt 
ontradend naar criminelen toe en komt ook het veiligheidsgevoel van de 
Antwerpenaar ten goede.” 
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  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


