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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Fons Duchateau, eerste opvolger voor het Vlaams Parlement, en Johan Klaps, plaats zeven voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Berchem zendt zijn zonen uit. En in dit geval mag u dat letterlijk nemen. Zowel schepen Fons  
Duchateau als N-VA-fractievoorzitter Johan Klaps hebben een grote kans om een parlementszitje  
in het Vlaamse en federale parlement te veroveren. Reden genoeg om deze sterkhouders van ons  
district samen te brengen voor een goed gesprek. 

Als Klaps (48) en Duchateau (47) één zaak gemeenschappe-
lijk hebben, is het wel dat ze niet bang zijn om de zwaardere 
en heikele dossiers vast te pakken. Dat bewezen ze al meer-
maals. Als federaal parlementslid haalde Johan Klaps  
in Brussel de hete kastanjes uit het vuur om na jaren  
struisvogelpolitiek de georganiseerde misdaad in Antwerpen 
aan te pakken. Fons Duchateau nam dan weer als  
voorzitter van het OCMW en sociale huisvestingsmaat-
schappij Woonhaven enkele opvallende initiatieven.  
Als eerste in Vlaanderen werkte hij een systeem uit om  
vastgoedfraude in het buitenland op te sporen voor wie 
steun vraagt. Geen overbodige maatregel, zo bleek.  
Vandaag zet Duchateau zijn schouders onder een ander  
heikel dossier: de stad proper krijgen én houden. En ook  
hier zal de hulp van Johan Klaps broodnodig zijn. 

Klaps: “Het is geen eenvoudige opdracht, maar ik sleutel aan 
een wetsvoorstel dat sluikstorters wil confronteren met hun 
asociaal gedrag. Juridisch is het een kluwen, maar in essentie 
komt het hierop neer: we willen sluikstorters tot de hoogst 
mogelijke boetes veroordelen, tenzij ze intekenen op ver-
plichte gemeenschapsdienst en meehelpen met het opruimen 
van sluikstort. De neus op de feiten, heel letterlijk.”

Duchateau: “Dat zou een grote stap vooruit zijn. Als schepen 
voor stadsreiniging ben ik ervan overtuigd dat een mentali-
teitsverandering het enige is waar we echt mee vooruitkomen. 
Onze mensen van stadsreiniging leveren prima werk, maar als 
een harde kern sluikstorters daar geen respect voor opbrengt, 
zal je nooit een nette stad krijgen. Verplicht mee opruimen 
kan mensen de ogen openen.”

Fons Duchateau en Johan Klaps:  
uw kandidaten op 26 mei

Lees verder op pagina 2.
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Interview met Fons Duchateau 
en Johan Klaps 

Een van uw eerste acties als schepen was de  
pauzeknop indrukken voor de verdere uitbouw  
van sorteerstraatjes in de stad. Waarom?
Duchateau: “Heel eenvoudig: vandaag gebruiken 45 000 mensen 
de sorteerstraatjes. Dan is het hoog tijd voor een grondige  
evaluatie. We moeten er niet flauw over doen: niet alle  
gebruikers zijn tevreden. Er zijn problemen met het gebruik, 
sorteerstraatjes worden gebruikt als stortplaats. Ik ben voor 
vernieuwing, maar het moet de Antwerpenaar wel ten goede 
komen. Een tevredenheidsmeting, een kosten-batenanalyse …: 
dat zijn de instrumenten die we nodig hebben om de toekomst 
van de afvalophaling te bepalen. En die maken we.”

Klaps: “Ik denk dat die mentaliteit net centraal staat in het 
N-VA-beleid. Trek de juiste conclusies en wees niet bang zaken 
in vraag te stellen. Neem nu onze strijd tegen de drugmaffia  
in de stad. Decennialang hebben drugclans vrij spel gehad in  
Antwerpen. Vandaag treden we op. Ik heb in Brussel een  
wetsontwerp laten goedkeuren dat het dealers onmogelijk maakt 
om zomaar een nieuw café open te doen. Ik geloof dat er onder-
tussen meer dan 120 zaken gesloten en meer dan 1 000 dealers 
gearresteerd zijn. In de drughandel zijn er geen ‘kleine vissen’. 
Alle criminele activiteiten hebben een zeer negatieve impact op 
de buurt, wie er leeft en werkt. Die spiraal buigen we nu om. Dat 
zorgt voor een sterke daling van de overlast en heeft een onmid-
dellijk effect op de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. In een 
klimaat dat niet gedicteerd wordt door louche figuren durven 
betrouwbare ondernemers investeren en herleeft de buurt. Geen 
enkel Antwerps kind verdient het om op te groeien in een buurt 
waar drugsverkoop deel uitmaakt van het dagelijks leven. Maar 

tegelijk pakken we ook de import van drugs via de haven aan. 
De strijd tegen drugs is nooit gewonnen, maar hem niet voeren 
is je stad overleveren aan criminelen. Die strijd wil ik verder voeren 
als ik in mei opnieuw in het federaal parlement kan zetelen.”

Fons, wat is uw speerpunt?
Duchateau: “Heb je een uurtje? (lacht) Als ik er één zaak moet 
uitpikken, wil ik me focussen op sociale fraude. Vlaanderen is een 
warm en solidair land. Maar als voormalig OCMW-voorzitter en 
voorzitter van Woonhaven, weet ik dat het te makkelijk is om  
misbruik te maken van die solidariteit. Wie investeert in buiten-
landse eigendommen, kan hier moeiteloos een sociale woning 
en leefloon krijgen. Landen als Turkije, Marokko, Suriname … 
weigeren informatie over hun onderdanen ter beschikking te 
stellen. Dat is fundamenteel onrechtvaardig ten opzichte van de 
belastingbetaler én mensen die op een wachtlijst staan. In  
Antwerpen heb ik dat probleem in kaart gebracht. Niemand kan 
het nog ontkennen. Een volgende stap is een goed, functionerend, 
betaalbaar systeem op poten zetten om die informatie te verzame-
len en fraudeurs te laten betalen voor jarenlange fraude. We kun-
nen niet blijven bedelen om de welwillendheid van die regeringen. 
Dat kan ik de mensen niet uitleggen.”

Klaps: “Dat is volgens mij nog altijd de beste manier om aan  
politiek te doen. Vanuit pure verontwaardiging over onrecht,  
zaken aanpakken. Geen compromissen sluiten om toch maar 
geen gevoelige teentjes te raken of verwijten te krijgen over  
polariseren. Als iets onverdedigbaar is, doe er dan iets aan.”

Heren, bedankt.
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Met deze sterke ploeg houden we de stad op koers
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Met de N-VA aan het roer maken we onze Koekenstad nog veiliger, welvarender, netter en zorgzamer. En niet te vergeten: mobieler. 
De Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond geven ons de historische kans om onze stad, die vandaag nog in twee is gesplitst 
door de Ring, eindelijk te verbinden. We maken van Antwerpen de meest leefbare stad van dit land. En we leggen meer nadruk op 
het belang van onze wijken. Van sluikstort tot onveiligheidsgevoel: we gaan op alle vlakken vooruit. Daar kan u op rekenen.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


