Quiz - zaterdag 12 oktober - 20 uur
Zaal Stanislas - Grote Steenweg 75 (vlak bij halte Driekoningen)
Inschrijven bij Mieke Roelofs via mieke.roelofs-wouters@n-va.be
15 euro per team, maximaal 5 personen
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In mei bevestigde u de N-VA als grootste partij van Vlaanderen. Hartelijk dank daarvoor.
Als beleidspartij is het soms moeilijk om voor iedereen goed te doen, zeker in de onmogelijke
constructie die België heet. Daarom durf ik te stellen dat we federaal niet het beste, maar wel
het best mogelijke beleid hebben gevoerd. Voor sommige kiezers was dat niet goed genoeg, en
omdat de kiezer altijd gelijk heeft, gaan we nog beter naar u luisteren. Geef gerust uw mening
door via berchem@n-va.be.
In dit nummer leest u weer nieuws over Berchem en de stad.
Wij blijven u op regelmatige basis informeren.

© Anne Deknock

Beste Berchemnaar,

Johan Klaps

Voorzitter N-VA Berchem
N-VA-fractievoorzitter
gemeenteraad Antwerpen

Uw vertegenwoordigers in de districtsraad
Wist u dat maar liefst negen N-VA’ers u vertegenwoordigen in de districtsraad? Met districtsburgemeester Evi Van der Planken,
districtsraadsvoorzitter Lieselot Keymis, schepenen Janick Doré en Bruno De Saegher en raadsleden Jan Poppe, Ilse Jacques,
Conny Budts, Jan Dedecker en Rik Van Herpen heeft N-VA Berchem een geëngageerde en aanwezige ploeg met zin voor realisme en
gezond verstand.

Evi Van der Planken
Districtsburgemeester

Lieselot Keymis

Districtsraadsvoorzitter

Janick Doré

Districtsschepen

Bruno De Saegher
Districtsschepen

Jan Poppe

Fractievoorzitter
districtsraad

Wilt u het volledige
N-VA-bestuur leren
kennen?
Ilse Jacques

Districtsraadslid

Conny Budts

Districtsraadslid

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Jan Dedecker
Districtsraadslid

Rik Van Herpen
Districtsraadslid
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De N-VA voor u aan het werk in Berchem
Gezellig buurtpleintje in de
Schelpstraat
De verouderde speeltuin aan de Schelpstraat werd omgetoverd
tot een groenere ontmoetingsplek en gezellig buurtpleintje. We
plaatsten een nieuwe speeltuin voor de kleinsten en ook sportelementen zoals een pannaveld en een basketring. Alle bomen
werden behouden en kregen betere groeiomstandigheden.

Guldenvliesstraat in
nieuw kleedje

Floraliënlaan wordt
mooier en veiliger

De Guldenvliesstraat grondig aanpakken was een
technisch hoogstandje. De rioleringen moesten
vernieuwd worden terwijl de tram moest kunnen
blijven rijden. Deze straat, die al tientallen jaren een
van de slechtste van ons district was, is inmiddels
mooi afgewerkt: rioleringen vernieuwd, nieuwe
tramsporen en een volledig nieuw wegdek met fietssuggestiestroken om comfortabel te fietsen. Tevens
werd nog een groene sproet aangelegd ter hoogte
van de Transvaalstraat.

De Floraliënlaan is een lange straat en dus ook een
grote werf. Een aanzienlijk stuk werd al afgerond.
De straat werd heraangelegd van gevel tot gevel en
verkeersremmende plateaus moeten de zone 30 beter
afdwingen. In de nieuwe groenstroken staan nieuwe
bomen en de waardevolle platanen ter hoogte van
het dienstencentrum werden behouden. Momenteel
wordt nog gewerkt in de H. Marckstraat en ter hoogte
van het kruispunt met de Floraliënlaan. Daarna start
de laatste fase tot de Elisabethlaan.

Noteer in uw agenda

Zaterdag 21 september - 10 uur Zwerfvuilactie
Op World Cleanup Day vertrekt N-VA Berchem om 10 uur aan het Trammuseum
voor een zwerfvuilactie. Doet u mee?

berchem@n-va.be

Antwerpen zal de slachtoffers
van WO II nooit vergeten.

75 jaar bevrijding
75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd.
Maar de oorlog was nog niet voorbij.
Pas begin oktober 1944 werden de Polderdorpen, Ekeren en Merksem bevrijd. En op
13 oktober viel de eerste van de V-bommen
die duizenden slachtoffers maakten en
tienduizenden gebouwen van de kaart
veegden.

Bart De Wever I Burgemeester

Het onnoemelijke leed dat onze stad tijdens
de oorlogsjaren trof, maakte meer dan
twintigduizend doden: joods-Antwerpse
families die de gruwelen van de Shoah niet
overleefden, stadsgenoten die bedolven
werden onder het puin, geallieerden en
verzetslieden die vielen in de strijd om
onze vrijheden.

Onze rechtsstaat, onze democratische
waarden en de solidariteit binnen onze
stadsgemeenschap mogen nooit vanzelfsprekend zijn. Deze zwartste bladzijden in
onze geschiedenis moeten levendig gehouden
worden in ons collectief geheugen. In dit
75ste herdenkingsjaar versterken we daarom
de herinneringscultuur voor onze kinderen
en kleinkinderen. Met een uitgebreid
programma voor het Bevrijdingsweekend,
educatieve pakketten voor scholen, en
nieuwe maatregelen om het verleden
zichtbaar te maken in het straatbeeld.
In 2024 zal er als sluitstuk een namenmonument komen op de Noorderkaai aan
het Loodswezen om alle slachtoffers te eren.

De N-VA voor u aan het werk
“Na alle commotie rond de leeuwenvlaggen op Pukkelpop tonen wij graag
dat dit een non-issue is voor ons. De
Vlaamse Leeuw is geen negatief symbool
maar een oprechte positieve uiting van
onze Vlaamse fierheid. Wij nemen onze
vlag daarom altijd mee naar alle feestelijkheden, van de Ronde van Vlaanderen over
de Antwerp Pride tot het Bollekesfeest.”

Annick De Ridder
Schepen van Stadsontwikkeling
“Voldoende en kwaliteitsvolle
kinderopvang blijft een prioriteit.
De Barcelonanorm – die bepaalt dat
er voor minstens 33 op de 100 kinderen
onder de drie jaar een opvangplaats moet
zijn – hebben we gehaald. Nu willen we
de kwaliteit van de kinderopvang nog
verhogen door de toelages te koppelen
aan vereisten zoals een vormingsplan
en een buitenruimte voor de kinderen.
Verouderde initiatieven kunnen ook een
toelage aanvragen voor renovatiewerken.”

Nabilla Ait Daoud
Schepen van Kinderopvang

“Schepen van Stadsreiniging worden is
geen geschenk, maar ik
wil er wel een geschenk
van maken voor de
Antwerpenaar. We zetten
alle mogelijke middelen
in om sluikstorten te
bestrijden. Want in een
proper Antwerpen is het
goed wonen.”

Fons Duchateau
Schepen van Stadsreiniging
“De Lotto Arena is van 13 tot en met
20 oktober opnieuw het toneel van de
European Open, het grootste tennistornooi van het land. Een unieke kans
om Andy Murray en David Goffin aan
het werk te zien in Antwerpen! We
moedigen iedereen aan om te gaan
supporteren en het thuisvoordeel
maximaal uit te spelen.”

Ludo Van Campenhout
Schepen van Sport
“Dit najaar leveren we het grootste deel
van de Noorderlijn op. Reizigers kunnen
binnenkort weer opstappen in het vernieuwde
premetrostation Opera. Het Operaplein
geeft aan de opera opnieuw de grandeur van
weleer, en verwelkomt een hotel en enkele
handelszaken. De archeologische resten aan
de Kipdorpsite blijven zichtbaar vanuit de
tram.”

Koen Kennis
Schepen van Mobiliteit

www.n-va.be/antwerpen

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:
Vlaams Parlement
Kamer
Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

