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Bedankt!

Dankzij uw stem en vertrouwen zette de N-VA in het district
Berchem en in de stad Antwerpen een sterk resultaat neer.
Berchems burgemeester Evi Van der Planken is heel enthousiast: “Wij zijn met 32,6 procent ruim de grootste partij in
Berchem geworden. We kregen dan ook een ruim mandaat
van de kiezer om de onderhandelingsgesprekken op te starten
en kozen verder te gaan met de huidige coalitie. Een inhoudelijk bestuursakkoord volgt zo snel mogelijk. We vliegen er
weer volop in de volgende zes jaar. Er staan massa’s projecten
op stapel.”

Ook in de stad Antwerpen scoorden de Berchemse kandidaten goed. Fons Duchateau, OCMW-voorzitter en schepen
in Antwerpen, en Johan Klaps, federaal parlementslid en
Berchems voorzitter, zijn herverkozen in de gemeenteraad.
Nieuwkomer professor oncologie Sevilay Altintas vervoegt
hen. Lotte Mintjens behaalde als jonge belofte een mooie
score en is derde opvolger.
“Proficiat aan het hele team dat zich volledig heeft gesmeten
om de N-VA in Berchem blijvend op de kaart te zetten”, aldus
een tevreden Berchems N-VA-voorzitter.

Vier met ons mee!
Zondag 9 december, vanaf 11 uur. Park West, Rooiplein 6.
Wij nodigen u graag uit voor een hapje en een drankje op onze eindejaarsreceptie.
U ontmoet er de districtsburgemeester en -schepenen en maakt er kennis met het bestuur.
De toegang is gratis, wel graag inschrijven bij Mieke Roelofs via 0483 58 43 75 of
mieke.roelofs-wouters@n-va.be
Tot dan!

Veilig thuis in een welvarend Berchem
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Realisatie in de kijker

Eerste schoolstraat
in Berchem
Maandag 8 oktober werd de eerste schoolstraat
in Berchem ingevoerd. Leerlingen van school De
Schatkist krijgen bij het begin en einde van de
schooldag niet meer te maken met auto- of vrachtverkeer vlak bij de schoolpoort. Het project kwam
er na overleg tussen de directie van De Schatkist, de
ouderraad van de school, het district Berchem en de
stad Antwerpen.
Aan het begin en einde van de schooldag is de Walemstraat
voortaan een schoolstraat: ze is telkens een half uur lang niet
toegankelijk voor auto- of vrachtverkeer. Zo kunnen leerlingen
en ouders veilig met de fiets of te voet de schoolpoort bereiken.
Auto’s die al in de straat geparkeerd stonden voor de schoolstraat
begon, kunnen nog langzaam de straat uit rijden. Om de schoolstraat in te voeren, werd een deel van de Woeringenstraat van
rijrichting veranderd om te vermijden dat het verkeer alsnog tot
aan de schoolpoort zou rijden.

Stap in de goede richting

“Deze eerste schoolstraat is een belangrijke stap in de goede
richting”, aldus districtsschepen Bruno De Saegher. “OudBerchem is een dichtbevolkt gebied waar de auto best zo ver
mogelijk uit de buurt van de schoolpoort blijft. We hopen dat
nog meer scholen meegaan in dit verkeersveilige verhaal.”

Bruno De Saegher
Districtsschepen
Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis vult aan:
“De introductie van schoolstraten doet ook ouders en schoolpersoneel nadenken over hun verplaatsingsgedrag. We stellen
immers vast dat de meeste kinderen op 1 à 1,5 kilometer van
de school wonen, een afstand die ze makkelijk te voet of met
de fiets kunnen overbruggen. We hopen dat er nog andere
geëngageerde schoolgemeenschappen in Berchem zullen volgen.”

Op schooldagen is de Walemstraat tijdelijk afgesloten
tussen 8.10 en 8.40 uur en tussen 15.15 en 15.45 uur
(op woensdag tussen 11.55 en 12.25 uur).

Word lid van Jong N-VA
Een nieuwe generatie geëngageerde jongeren versterkte ons bestuur en onze kandidatenlijst.
Joris De Geyndt, Elke Heijkers, Lotte Mintjens en Charlotte Van Berckelaer zijn lid van Jong
N-VA. Zo houden ze contact met jongeren uit andere afdelingen en doen ze leuke activiteiten
samen.
Jong N-VA combineert politieke vorming, actie en ontspanning in een vriendschappelijke
sfeer. Als lid van Jong N-VA ben je bovendien automatisch én gratis lid van de N-VA.
Voor slechts 5 euro krijg je het driemaandelijkse magazine Ronduit! en word je op de
hoogte gehouden van alle activiteiten. Woon je op hetzelfde adres als iemand die al lid is,
dan betaal je slechts 2,50 euro.

Iedereen die 30 jaar is of jonger
kan lid worden via www.jongnva.be

berchem@n-va.be

Wist je dat er meer dan
1 000 N-VA-jongeren
zich op 14 oktober
verkiesbaar hebben
gesteld?
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Beste Antwerpenaar
Met een straatlengte voorsprong is de N-VA opnieuw de grootste
partij van ’t Stad. Bijna 100 000 Sinjoren gaven ons hun vertrouwen.
We behouden de zetels die we in 2012 veroverden. Dat is een
ongelofelijke prestatie. Ik ben daar enorm blij om en voel me
ook nederig om gesteund te worden door meer dan een op de
drie Antwerpenaren. Want we hebben het niet cadeau gekregen.
Het is een stevige campagne geweest. De bekroning van zes jaar
verandering.

Ondertussen verdwijnen de parkings op de kaaien onder de
grond om plaats te maken voor een fantastische fiets- en
wandelpromenade. We herstellen de band tussen de stad en
de Schelde. We herwaarderen ons erfgoed in volle glorie. De
Handelsbeurs, een van de parels van onze stad en icoon van onze
geschiedenis, stond op instorten. Tot wij er eindelijk werk van
maakten. Begin volgend jaar kan elke Antwerpenaar er opnieuw
van genieten.

Antwerpen verandert zichtbaar. De criminaliteit daalde met
bijna een derde. De haven groeit jaar na jaar, onze industrie
investeert en er zijn jobs op overschot. De stadskas is uit de
schulden, de Vlaamse voogdij is na twintig jaar afgeschaft. En we
hebben het grootste mobiliteits- en leefbaarheidsproject van de
eeuw verwezenlijkt.

De N-VA is ondertussen gegroeid tot een hechte en warme familie
waar iedereen zich welkom kan voelen. Een sterke, Vlaamse
volkspartij met een gemeenschappelijk verhaal. We willen allen
veilig thuis zijn in een welvarend Antwerpen. Wij staan aan
het roer om van onze Koekenstad weer de grootstad te maken
waarop iedereen fier kan zijn.

We sloten het Toekomstverbond met de Vlaamse overheid en de
burgerbewegingen, zodat de Oosterweelverbinding onze files
kan oplossen na twintig jaar treuzelen en procederen. We krijgen
er meteen een gigantische opportuniteit bij. De overkapping van
de Ring zal onze Koekenstad mooier en groener maken. Dit zijn
geen dromen, de spade steekt in de grond.

Met uw steun maken we Antwerpen steeds veiliger, zorgzamer
en welvarender. We zullen onze kinderen en kleinkinderen een
mooiere, betere en groenere stad nalaten. Daar werken we de
volgende zes jaar hard aan verder.
Bart De Wever
Burgemeester

www.n-va.be/antwerpen

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.
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Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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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:

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

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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