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Uw N-VA-bestuur werkt eraan!
Parkeertekort, moeilijke verkeersdoorstro-
ming, gebrek aan groen en gebrek aan open 
leefbare ruimte zijn de top 4-bezorgdheden 
van de Berchemnaar. In de aanleg van onze 
straten en pleinen leggen wij deze elementen 
altijd in de weegschaal. Soms valt de balans 
meer uit in het voordeel van het ene element, 
soms van het andere,  maar globaal gezien 
willen we na deze legislatuur meer parkeer-
plaatsen, een betere en veiligere verkeers-
doorstroming, meer groen en leefbaarheid in 
Berchem.

Hier werken we 
ook vandaag aan: 
de heraanleg van 
het plein aan de 
Filip Williot-
straat (werken 
starten in maart 
2016) voorziet de 
Veldekens van 
50 extra parkeer-
plaatsen bovenop 
de bestaande, 25 extra bomen en extra groene 
speelruimte voor de nabijgelegen scholen. Maar 
ook de verkeersveiligheid van schoolgaande kin-
deren  en fietsers wordt  verbeterd rond dit plein.

Het veel te smalle kruispunt van de Filip  
Willliotstraat met de Jan Moorkensstraat 
(waar het verkeer opstopt) wordt verbreed met 
90 cm wat de verkeersdoorstroming zal verge-
makkelijken terwijl de verkeersveiligheid van 
de zwakke weggebruiker niet wordt aangetast. 
Hetzelfde doen we met het te smalle kruispunt 
van de Filip Williotstraat met de Pulhoflaan.

De middenberm van de Ringlaan wordt  
gefinaliseerd met een mooie bodembeplanting. 
In het totaal zullen er 46 bomen aangeplant zijn 
in een verkeersveiligere, comfortabele straat. 
Het openingsfeest is in de lente!

De oude vervallen speeltuin aan de Corneel  
Jaspersstraat werd vervangen door een  
uitdagende nieuwe speeltuin omgeven door 
intrigerende insecten en een trapveld aangelegd 
tussen taluds. Een uniek concept voor Berchem.  
Op 3 februari openden honderden kinderen 
deze speeltuin.

De Maria-Theresiastraat krijgt veel meer groen 
en een nieuw heraangelegd voetpad. In de 
Amethiststraat is een nieuw en strak voetpad 
afgewerkt.

Het De Villegasplein met rommelig  
middenplein werd met een lichte ingreep breed 
vergroend. De grote boom heeft nu een mooie 
toekomst. Of hoe je met kleine ingrepen iets 
moois kan maken.

 Wij beseffen dat werken voor overlast kunnen 
zorgen, maar doen ons uiterste best deze tot 
een minimum te beperken. U  weet immers 
ook, zonder eieren te breken, kan je geen omelet 
maken.

Alhoewel 2016 reeds een 
eindje geschoven is, wil ik 
toch graag nog een woord 
van dank tot u richten in 
naam van het N-VA-be-
stuur en de volledige fractie 
van Berchem. Dank voor 
uw positieve ideeën en 
bezorgde invalshoeken, die 
u steeds via onze wijkaan-
spreekpunten meldde en 
kan blijven melden.

Onze ploeg is halfweg in 
deze bestuursperiode. Over 
alle wijken heen wordt de 
Kracht van Verandering 
uitgerold. In deze editie 
van ons huis-aan-huisblad 
brengen wij u dan ook een 
beeld van het intensieve 
werk dat onze mandataris-
sen in het districtscollege 
van Berchem uitwerken en 
realiseren. 

Joeri Tielemans 
Aftredend voorzitter

BESTE 
BERCHEMNAAR, 

Î Wij raden u aan  
om regelmatig een  
kijkje te nemen op  
berchem.n-va.be,  
zo blijft u op de hoogte 
van allerhande nieuws 
en onze geplande  
activiteiten verder  
dit jaar.

BERCHEM

www.n-va.be/berchem
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Bruno De Saegher
Schepen van Openbare Werken

Evi Van der Planken
Districtsburgemeester



Zondagmorgen 24 januari, iedere ingeschrevene vond 
de weg naar zaal “De Senaat” op Berchem Sport, waar 
de cava bruisend stond te wachten en het wat droeve 
toegangspad (al zeker in de winter) gauw vergeten 
werd. Nieuwjaarskussen en bijhorende wensen werden 
uitbundig gewisseld tussen leden en sympathisanten. 
Verbondenheid en warmte vulden “De Senaat”.  Zo ook 
de talrijke opkomst uiteraard.  Glazen werden bijgevuld 
en hapjes aangedragen.  

Tussen al deze bedrijvigheid door nam volkvertegen-
woordiger Johans Klaps het woord om enkele moeilijke 
en boeiende uitdagingen voor de N-VA in 2016 toe 
te lichten. Waarna menige gesprekken over deze 
onderwerpen verder liepen. 

Niet om 13 uur zoals voorzien, maar pas om 14.30 uur liep 
de cava op zijn einde en “De Senaat” leeg. 

Op 17 december 
2015 legde 
Irène Gallaert 
in opvolging 
van Ingrid 
De Buysscher, 
de eed af als 
mandataris 
in het 
districtsbestuur 
in Berchem. 

Irène wil zich 
inzetten om 
problemen 
van bewoners  
nauwgezet op te 
volgen en mee 
te helpen op te 
lossen. 

Wij danken Ingrid voor haar 
gedreven inzet, wensen haar een 
spoedig herstel toe en hopen haar 
nog vaak te ontmoeten op onze 
activiteiten en elders.

Nieuwjaarsreceptie 2016

Irène Galliaert doet intrede 
in districtsbestuur

Î Indien u, beste lezer, geïnteresseerd mocht zijn om mee aan de weg van N-VA Berchem te timmeren, 
aarzel niet om ons te contacteren - er wordt gewerkt, er wordt gelachen - berlinde.debock@n-va.be of 
via 0475/70 33 66 na 18.00u

Irène Galliaert

berchem@n-va.be

LOOP SAMEN MET N-VA STAD 
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016 
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN 
TOON UW HART VOOR STICHTING 
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles 
zijn een echte klassieker 
voor ieder zichzelf 
respecterend loper. Elk 
jaar vinden tienduizenden 
Vlamingen hun weg 
naar Linkeroever om 
deel te nemen aan hét 
loopevent van het jaar. 
Op 17 april 2016 vindt 
de 31ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen 
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een 
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.

Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld 
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij 
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697 
creëert in de Antwerpse binnenstad een fl exibel aanbod van woon-
en dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke 
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of 
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een 
bestaand zorgnetwerk.

Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne 
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen 
installeren, maar daarvoor schieten hun fi nanciële middelen tekort. 

Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor 
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht 
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke 
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen 
u per gelopen kilometer te sponsoren.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

1. U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be 
met de melding van de volgende gegevens: 
Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - 
geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen: 
Ladies Run -short Run - 10 Miles - Marathon - 
Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat en de 
melding M/V

2. U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer 
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen 
met vermelding van: 
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u 
deelneemt. Geen betaling = geen deelname

INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?
U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor 
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u 
gekozen bedrag op onze rekening.

Sponsorgeld kan nog tot 17 april gestort worden op 
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: 

“Ik steun de Fondatie Terninck”

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25
• DVV Antwerp Marathon  € 55 
• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
 
Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand 
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog 
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de 
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de 
dag zelf en als aandenken uiteraard!

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25

• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• DVV Antwerp Marathon  € 55 

• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5

www.n-va.be/antwerpen

Heeft u vragen, suggesties of 
wilt u pijnpunten in uw wijk 
melden? 
Contacteer een van onze 
wijkaanspreekpunten!
Fruithof:
Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3 
mia.monden@n-va.be
Dirk Van Nuffel, Fruithoflaan 110/B7 
vannuffel.zijl@telenet.be

Groenenhoek:
Jan Poppe, Wapenstilstandlaan 49 
 jan.poppe@n-va.be

Oud-Berchem:
Peter Correwyn, Vredestraat 54  
peter.correwyn@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



Zondagmorgen 24 januari, iedere ingeschrevene vond 
de weg naar zaal “De Senaat” op Berchem Sport, waar 
de cava bruisend stond te wachten en het wat droeve 
toegangspad (al zeker in de winter) gauw vergeten 
werd. Nieuwjaarskussen en bijhorende wensen werden 
uitbundig gewisseld tussen leden en sympathisanten. 
Verbondenheid en warmte vulden “De Senaat”.  Zo ook 
de talrijke opkomst uiteraard.  Glazen werden bijgevuld 
en hapjes aangedragen.  

Tussen al deze bedrijvigheid door nam volkvertegen-
woordiger Johans Klaps het woord om enkele moeilijke 
en boeiende uitdagingen voor de N-VA in 2016 toe 
te lichten. Waarna menige gesprekken over deze 
onderwerpen verder liepen. 

Niet om 13 uur zoals voorzien, maar pas om 14.30 uur liep 
de cava op zijn einde en “De Senaat” leeg. 

Op 17 december 
2015 legde 
Irène Gallaert 
in opvolging 
van Ingrid 
De Buysscher, 
de eed af als 
mandataris 
in het 
districtsbestuur 
in Berchem. 

Irène wil zich 
inzetten om 
problemen 
van bewoners  
nauwgezet op te 
volgen en mee 
te helpen op te 
lossen. 

Wij danken Ingrid voor haar 
gedreven inzet, wensen haar een 
spoedig herstel toe en hopen haar 
nog vaak te ontmoeten op onze 
activiteiten en elders.

Nieuwjaarsreceptie 2016

Irène Galliaert doet intrede 
in districtsbestuur

Î Indien u, beste lezer, geïnteresseerd mocht zijn om mee aan de weg van N-VA Berchem te timmeren, 
aarzel niet om ons te contacteren - er wordt gewerkt, er wordt gelachen - berlinde.debock@n-va.be of 
via 0475/70 33 66 na 18.00u

Irène Galliaert

berchem@n-va.be

LOOP SAMEN MET N-VA STAD 
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016 
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN 
TOON UW HART VOOR STICHTING 
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles 
zijn een echte klassieker 
voor ieder zichzelf 
respecterend loper. Elk 
jaar vinden tienduizenden 
Vlamingen hun weg 
naar Linkeroever om 
deel te nemen aan hét 
loopevent van het jaar. 
Op 17 april 2016 vindt 
de 31ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen 
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een 
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.

Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld 
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij 
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697 
creëert in de Antwerpse binnenstad een fl exibel aanbod van woon-
en dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke 
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of 
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een 
bestaand zorgnetwerk.

Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne 
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen 
installeren, maar daarvoor schieten hun fi nanciële middelen tekort. 

Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor 
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht 
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke 
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen 
u per gelopen kilometer te sponsoren.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

1. U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be 
met de melding van de volgende gegevens: 
Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - 
geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen: 
Ladies Run -short Run - 10 Miles - Marathon - 
Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat en de 
melding M/V

2. U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer 
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen 
met vermelding van: 
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u 
deelneemt. Geen betaling = geen deelname

INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?
U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor 
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u 
gekozen bedrag op onze rekening.

Sponsorgeld kan nog tot 17 april gestort worden op 
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: 

“Ik steun de Fondatie Terninck”

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25
• DVV Antwerp Marathon  € 55 
• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
 
Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand 
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog 
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de 
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de 
dag zelf en als aandenken uiteraard!

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25

• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• DVV Antwerp Marathon  € 55 

• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5

www.n-va.be/antwerpen

Heeft u vragen, suggesties of 
wilt u pijnpunten in uw wijk 
melden? 
Contacteer een van onze 
wijkaanspreekpunten!
Fruithof:
Mia en Pamy Daeseleire, Flor Alpaertsstraat 10/3 
mia.monden@n-va.be
Dirk Van Nuffel, Fruithoflaan 110/B7 
vannuffel.zijl@telenet.be

Groenenhoek:
Jan Poppe, Wapenstilstandlaan 49 
 jan.poppe@n-va.be

Oud-Berchem:
Peter Correwyn, Vredestraat 54  
peter.correwyn@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



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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

:maanrooV:maaN

Straat:

:etneemeG:edoctsoP

/     /     :mutadetroobeG:liam-E:.leT

Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


