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Veilig thuis in een welvarend Berchem

Beste Berchemnaar,

N-VA Berchem staat klaar met een ploeg 
die popelt om zich te smijten in de verkie-
zingsstrijd. Na een succesvolle legislatuur 
zijn de ervaren kandidaten in topvorm. De 
nieuwe – al dan niet jeugdige – kandidaten 
verzekeren de toekomst van Berchem. 

Als voorzitter ben ik dan ook bijzonder 
fier op het hele team. Na een geslaagd 
stadscongres is het officiële startschot 
gegeven. Was u niet aanwezig en hebt u 
nog een vraag voor Bart? Kom dan naar 
Pulhof op 23 juni. Uiteraard kan u ons 
zoals altijd ook contacteren via  
www.n-va.be/berchem  

Johan Klaps
Voorzitter N-VA Berchem

N-VA Berchem pakt uit  
met strijdlustige lijst

N-VA Berchem trekt met een strijdlustige lijst naar de 
verkiezingen in oktober. Huidig burgemeester Evi Van der 
Planken trekt de lijst, gevolgd door districtsschepen voor 
Mobiliteit, Publiek Domein en Verkeersveiligheid Bruno 
De Saegher. Deze tandem zorgde de voorbije jaren voor 
de opwaardering van Berchem tot een levendig en gezellig 
district. Door wijken te verbinden werd het wonen, werken 
en winkelen in Berchem een stuk aantrekkelijker gemaakt. 
De recente opening van het Kunstenplein past helemaal in 
deze filosofie.

De vierde plaats gaat naar Lieselot Keymis. 
Als advocate en voorzitter van de districtsraad 
heeft ze als dertiger al heel wat ervaring opge-
bouwd. Zij trekt de kar van de jonge gezinnen 

en het kwaliteitsvol onderwijs.

Lijstduwer is Jan Dedecker. Jan is vooral gekend als verzekerings- 
consulent en betrokken buurtbewoner. Hij volgde als voorzitter van 
het wijkcomité Pulhof de wijkcirculatieproblematiek op. Hij steunt 
de N-VA-lijst vanop de laatste plaats en wil zo zijn steentje bijdragen 
om van Berchem een harmonieuze samenleving te maken.

Op de derde plaats staat nieuwkomer Janick Doré. Janick is als 
ondernemer in Berchem geen onbekende. Hij baat samen met zijn 
zakenpartners eetcafé De Ketel uit. Onlangs ging zijn tweede zaak 
W44 open in Schilde. Janick wil in Berchem de middenstand zuur-
stof geven om verder open te bloeien. Hij woont in de Groenenhoek 
en is actief in buurtcomités Passendalestraat en Pulhof.

Activiteitenkalender
Zaterdag 23 juni, 10 tot 13 uur: Wijkbezoek in Pulhof
We sluiten onze ronde van Berchem af in het gezelschap van niemand minder dan Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en 
nationaal partijvoorzitter van de N-VA. We staan op het plein waar de Lysenstraat en de Strijdhoflaan samenkomen.

Zaterdag 8 september, 14 uur: Aftrap verkiezingscampagne in De Nieuwe Vrede (Vredestraat 16)
Maak kennis met onze kandidaten en ons programma. Iedereen welkom!
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Evi Van der Planken en 
Bruno De Saegher

 Jan Dedecker

Janick Doré

Lieselot Keymis
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Het volledige stadsprogramma 
van de N-VA vindt u op 
www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in 
een welvarend 
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de 
ingeslagen weg van verandering. 
De voorbije jaren is Antwerpen 
opnieuw een veilige, � nancieel 
gezonde en meer sociale stad 
geworden. Op 14 oktober willen we
dan ook graag met u een nieuw 
contract sluiten voor nog eens zes 
jaar doortastend bestuur.

Daarvoor hebben we sterke plannen voor 
de toekomst, die op het ledencongres onder 
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

  Zo zal wie hardnekkig sluikstort, verplicht 
gemeenschapsdienst moeten doen en zijn 
afval zelf opruimen. 

  Er komt een wandel- en fietsbrug over 
de Schelde en we zetten met gescheiden 
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig 
in op verkeersveiligheid. En dankzij de 
Oosterweelverbinding, een eigen verkeers-
centrum en vervoersmaatschappij gaan we 
ons vlot verplaatsen. 

  We binden de strijd aan met eenzaamheid 
en laten niemand achter. Maar we zorgen 
er ook voor dat iedereen zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Kansarme kinderen 
horen op school. Desnoods met zachte 
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands 
en worden we allemaal Antwerpenaar. 
De stad wordt een partner bij de keuzes 
die u maakt, van uw eerste woning tot het 
rusthuis. 

En dat allemaal in een stad die nog veiliger, 
groener, bruisender, sportiever en voor 
iedereen mobieler wordt.

Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een 
welvarend Antwerpen.

Koen Kennis

Annick De Ridder

Fons DuchateauBart De Wever

Nabilla Ait Daoud
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Kunstig uitrusten in Berchem
In het weekend van 5 en 6 mei werd het nieuwe Kunstenplein tussen 
het Berchemse districtshuis, bibliotheek De Poort en Academie  
Berchem officieel geopend. Districtsburgemeester Evi Van der Planken 
en Bruno De Saegher, districtsschepen voor Openbare Werken,  
zorgden voor de officiële inhuldiging.

Het gebied tussen het districtshuis,  
bibliotheek De Poort en Academie  
Berchem was lange tijd niet toegankelijk. 
Het Kunstenplein brengt daar verandering 
in en geeft de Berchemnaars een nieuwe 
ontmoetingsplek. In afwachting van een 
definitieve heraanleg kreeg het plein een 
houten zittribune en een lange houten 
trap. Een helling laat fietsers en voetgangers 
het hoogteverschil overbruggen.

Ontmoetingsplek
“Met de opening van dit Kunstenplein 
creëren we extra open ruimte in Oud- 
Berchem”, vertelt districtsburgemeester 
Evi Van der Planken. “Het plein geeft  
deze dichtbebouwde buurt een nieuwe 
ontmoetingsplek. We spelen met hout, 
groen en open ruimte in het thema van 
kunst, cultuur en ontmoeting. We zijn  
ervan overtuigd dat dit plein een  
katalysator kan zijn voor de wijk.” 

Bruisend plein
Bruno De Saegher, districtsschepen voor 
Openbare Werken, vult aan: “Ooit een 
ontoegankelijk stuk Berchem, nu moet het 
een bruisend plein worden. We hebben 
hier nieuwe openbare ruimte gecreëerd, 
niet eenvoudig in een dichtbevolkte en 
volgebouwde wijk. Tevens verbinden we 
de bibliotheek en de academie met de 
Grotesteenweg en het districtshuis. Deze 
buurt krijgt extra lucht en energie.”

Ook aan het Hof Van Nauwelaerts werd 
stevig gewerkt. Daar kunnen de kinderen 
genieten van de speeltuin en de ouders 
van de nieuw aangelegde paden en het 
extra groen.

Districtsburgemeester Evi Van der Planken en 
districtsschepen Bruno De Saegher huldigden 
het nieuwe Kunstenplein officieel in.

Provincie investeert in fietsostrades
Ook binnen de provincie Antwerpen hebben onze gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes de  
verandering weten binnen te brengen. Gedeputeerde Luk Lemmens uit het arrondissement Antwerpen  
legt uit: “We slankten de provincie de voorbije bestuursperiode grondig af. Vanaf nu focussen we ons  
louter op de grondgebonden bevoegdheden zoals de aanleg van onze fietsostrades.” 

“Onze Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële besparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan partijen en fracties  
werden met 15 procent afgebouwd”, aldus gedeputeerde Lemmens. “Daarnaast werd onder impuls van minister Homans beslist  
om het aantal gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 en het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36. Maar zolang de  
provincies bestaan, willen wij op het beleid wegen en gaan voor goed bestuur.”

Mooie realisaties
Antwerps provincieraadslid Ilse Jacques is gemotiveerd: “Als kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen 
wil ik opnieuw mijn steentje bijdragen aan het project dat onze partij binnen de provincie uitbouwt.  
Dit komt ook onze Antwerpse districten ten goede. Als grootste fractie in het huidige Antwerpse provincie-
bestuur kunnen we al best trots zijn op het werk dat we geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, 
de aanleg van fietsostrades die nu ook belangrijke bovenlokale verbindingswegen zijn geworden, de  
uitbouw van onze groendomeinen en de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie 
een halt moet toeroepen. Heel recent is de nieuwe fietsbrug over de Antwerpse Singel in Berchem  
opengegaan als onderdeel van de F1-fietsostrade.” Ilse Jacques, kandidaat  

provincieraadsverkiezingen
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Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


