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Wij luisteren naar u 

Voor de N-VA is burgerinspraak ontzettend belangrijk: het zit in haar 
DNA. Ook buiten de verkiezingsperiodes houden we de vinger aan te 
pols. We luisteren daarbij naar iedereen, ook naar wie minder mondig 
of minder mobiel is. 
Contact met onze inwoners
Daarom zetten we hard in op andere, 
laagdrempelige vormen van contact. Zo 
organiseren we vier keer per jaar wijkbe-
zoeken en plaatsen we geregeld districts-
tentjes op een hoek van de straat om pro-
jecten toe te lichten en naar u te luisteren. 
Bij een kopje koffie kunt u dan kennis 
maken met de plannen, vragen stellen, op-
merkingen maken en rustig bijpraten met 
uw buren en beleidsmakers. 

De afgelopen jaren hebben we zo ruim  
6 000 mensen gesproken. Er werden ook 
meer dan 365 000 uitnodigingen gericht 
verstuurd naar betrokken bewoners. Elk 
gezin wordt zo gemiddeld vijf keer per 
jaar door ons districtsbestuur aangespro-
ken en/of uitgenodigd. En dan zijn er nog 
de vele informele babbeltjes met onze 
bestuursleden op straatfeesten, bij drinks 
en in speelstraten.

Burgers geven advies
Een andere vorm van burgerparticipatie 
zijn de onafhankelijke adviesraden voor 
sport, senioren, jeugd en cultuur. Zij  

geven de lokale beleidsmakers op regelma-
tige basis gericht advies. Op basis daarvan 
werken de schepenen en districtsraadsle-
den het beleid uit dat het algemeen belang 
het best dient.

Uit al deze contactmomenten komen 
talloze nuttige, interessante en soms 
ook tegenstrijdige suggesties. Maar elke 
mening is waardevol. Mooie voorbeel-
den van samenwerking zijn de tijdelijke 
invulling van het Passendaleplein in de 
Groenenhoek door de buurtbewoners en 
de leefstraten ‘10 zomerdagen’ om en rond 
de Van Marsenillestraat in Oud-Berchem. 

Ook plaatsten we op verzoek talloze 
fietsbeugels, banken, verkeersremmers en 
bomen. Aarzel dus niet om ook uw me-
ning te geven: mail naar de klantendienst 
van het district  
(klm.be@stad.
antwerpen.be) of bel 
naar 03 338 45 42.

 Bruno De Saegher 
Districtsschepen

Beste Berchemnaar, 

De zomer is weer voorbij gevlo-
gen. Ondanks het wisselvallige 
weer hebben we daarin kunnen 
genieten van een zinderend 
Vlaams feest op 11 juli.

In het nieuwe politieke jaar zullen 
we ons blijven inzetten om de 
burger zo uitvoerig mogelijk te 
informeren en zullen we blijven 
luisteren naar wat u te zeggen 
heeft. Enkel zo kunnen we een 
beleid uitstippelen dat het alge-
meen belang het best dient. Lees 
het artikel hiernaast om te zien 
hoe we hiernaar streven.

Bovendien zullen we de komen-
de maanden elke Berchemse 
wijk bezoeken. In dit blad leest 
u wanneer we bij u in de buurt 
langskomen.

Tot dan!

Johan Klaps
Voorzitter N-VA Berchem

Tien wijkbezoeken 

N-VA Berchem bezoekt alle wijken 
van het district in een reeks van 
tien wijkbezoeken. Kijk snel op 
de volgende pagina voor data en 
locaties.

 De buurtbewoners van het Passendaleplein startten de werken op.

N-VA bezoekt alle wijken van Berchem p. 2 Vlaanderen feest p. 2
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Mobiliteit: de knip van de Leien
De mobiliteitsproblemen van Antwerpen slepen al twintig jaar aan. 
De vorige stadsbesturen hebben steeds nagelaten om knopen door 
te hakken. Plannen en ideeën waren er genoeg. Maar op het einde 
van de dag slibde Antwerpen toe. De situatie was onhoudbaar. 
Voor álle weggebruikers.

 
De N-VA gooide het roer vanaf 2013 om. Met daadkracht pakken we de uitdagin-
gen met beide handen aan. En werken we hard aan de mobiliteit en leefbaarheid 
van onze stad. In juni begonnen de werken aan het Operaplein en de Noorderleien. Ook op andere plekken is het een en al  
bedrijvigheid. Dat brengt hinder met zich mee. Voor onszelf, voor de bereikbaarheid van onze bedrijven en voor onze bezoekers. 
Maar we moeten er de volgende maanden samen door. 
 
Er zijn tal van maatregelen om onze stad bereikbaar te houden en de impact van de werken te verminderen. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de gloednieuwe tramtunnel onder de Leien waar de lijnen 8 en 10 gebruik van kunnen maken. Ook fietsers en wandelaars 
kunnen rekenen op extra aandacht tijdens de werken. Het volledige overzicht vindt u op www.slimnaarantwerpen.be. Als we 
goed geïnformeerd en op tijd vertrekken, geraken we allemaal vlotter op onze bestemming.

Monument Peter Benoit in ere hersteld
Voor gedeputeerde Luk Lemmens kwam er zondag 28 mei een einde aan een jarenlange strijd. Na 30 
jaar stroomt er eindelijk weer water door de Peter Benoitfontein in het Harmoniepark. Het monument 
werd dankzij steun van Vlaams minister-president Geert Bourgeois in ere hersteld. 

“Hoewel we het monument liever op de oorspronkelijke plaats voor de Opera hadden gezien, ben ik blij 
dat we dit verhaal tot een goed einde hebben kunnen brengen”, aldus een opgetogen Luk Lemmens.

Zomers plezier in Sportopia
Sportopia in Spoor Noord is zo’n succes, dat het langer open blijft. “Vroeger was dit sportpretpark 
open van half juli tot half september”, zegt schepen bevoegd voor sport Ludo Van Campenhout. “Nu 
is Sportopia open tot na de herfstvakantie in november.” 
 
Enkele attracties voor dit jaar zijn: de Bounz trampoline, een stormbaan, een indoor skatepark, een 
dubbele circustrapeze, drie tubingbanen en een freerunningparcours. Om het aanbod voor een  
langere periode aantrekkelijk te houden, veranderen de attracties regelmatig. 

Huisdier in de kijker
“Ook tijdens de zomervakantie verdienen onze huisdieren de nodige aandacht”, benadrukt schepen 
Nabilla Ait Daoud. “Het chippen van de huiskat (met een tussenkomst vanuit de stad in de maand 
juni) kan al veel leed voorkomen. Bovendien is het belangrijk om een huisdier niet in een warme auto 
te laten wachten.”  
 
Ook voor de zwerfkatten in de stad worden de nodige maatregelen genomen. Zo kijken we erop toe dat  
ze het nodige en juiste voedsel krijgen, voldoende drinken krijgen en dat er in een aangepaste  
behandeling voorzien wordt bij de dierenarts indien nodig.

“We werken hard aan de mobiliteit en leefbaar-
heid van onze stad. En op het einde van de rit 
gaat Antwerpen er reuzenstappen op vooruit!”

schepen bevoegd voor openbare werken Koen Kennis

N-VA bezoekt alle wijken van Berchem
N-VA Berchem komt tijdens de komende maanden naar u toe met maar liefst tien wijkbezoeken. Hier krijgt u de kans om 
onze verkozenen en bestuursleden te ontmoeten, vragen te stellen, suggesties te doen of problemen in uw wijk aan te kaarten. 
Dat alles bij een hapje en een drankje, aangeboden door de N-VA. Alle wijkbezoeken vinden plaats op een zaterdag van 10 tot 
13 uur. U herkent ons onmiddellijk aan de grote, gele N-VA-tent.

23 september
Zurenborg bijt de spits af. We zullen aanwezig zijn op de hoek van de Schelpstraat en de Krijtstraat, vlak naast het speelplein.

21 oktober
Oud-Berchem is aan de beurt. We staan op het Frans Jochemsplein, vlakbij het districtshuis.

25 november
We strijken neer in de Fruithoflaan, aan de kruising met de Oogststraat.

16 december
Tijdens het laatste wijkbezoek van het jaar bezoeken we De Veldekens. We staan op 
het plein waar de Frans de Manstraat en de Pieter Verbertstraat samenkomen.

Tijdens het voorjaar van 2018 zetten we onze wijkbezoeken verder, tot we elke wijk 
van Berchem hebben bezocht.

Vlaanderen feest
Het is 11 juli geweest en dat hebben we natuurlijk uitvoerig gevierd. 
Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag organiseerde het district 
een feest met bijhorend optreden. Dit jaar vond het feest plaats op  
10 juli op het plein aan de Filip Williostraat. 

Dat plein werd het voorbije jaar overigens volledig heraangelegd.
Even vielen er enkele druppels, maar de rest van de avond konden
we genieten van mooi weer. Het 11 julifeest begon met een drankje
aangeboden door het district. Vervolgens sprak districtsburgemeester
Evi Van der Planken. Nadien zweepten de Romeo’s het publiek op met
een enthousiast optreden. Het feest werd in schoonheid afgesloten op de
beats van DJ Tournesol. N-VA Berchem was uiteraard aanwezig met een
grote delegatie. We deelden petjes en leeuwenvlagjes uit om het Vlaams
karakter van het feest extra in de verf te zetten.

Wijkaanspreekpunten 
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:
Madine Dohet, Krijtstraat 18 marie-danielle.dohet@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

Heeft u vragen,  

suggesties  

of wilt u pijnpunten 

in uw wijk melden?

Contacteer een van onze  

wijkaanspreekpunten!

  Met een enthousiast optreden  
zweepten De Romeo’s het publiek op.

 Evi Van der Planken 
Districtsvoorzitter
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


