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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Hard werken aan een beter Berchem
Dit eerste jaar van de bestuursperiode is uw Berchemse N-VA-bestuur druk 
voor u in de weer geweest om de beleidslijnen voor de volgende zes jaar  
evenwichtig uit te zetten en goede projecten te kiezen die een echte meerwaarde 
voor Berchem betekenen. De ambitie is om te werken aan een actief, bewust en 
leefbaar Berchem. Daartoe voeren we onder andere volgende projecten uit:
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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste Berchemnaar,

Zes jaar besturen vraagt een 
goede voorbereiding. Het eerste 
jaar van een bestuursperiode 
is er daarom een van plannen 
maken, haalbaarheden toetsen, 
ontwerpen en studeren om de 
volgende jaren het bestuurs- 
akkoord vlot te kunnen uitrollen. 

De grote keuzes worden 
gemaakt, de focuslijnen worden 
gelegd en, last but not least, 
de budgetten worden verdeeld: 
alles moet uiteraard betaald 
kunnen worden. Dat gebeurde 
zowel in het district Berchem 
als in de stad Antwerpen. 
Spannend! 

In dit huis-aan-huisblad lichten 
we al een tip van de sluier op. 
Leest u mee over de Berchemse  
plannen voor de volgende 
jaren? Geef zeker uw mening  
of stel uw vragen via  
berchem@n-va.be

Johan Klaps
N-VA-fractievoorzitter  
gemeenteraad Antwerpen

©
 A

nn
e 

D
ek

no
ck

Evi Van der Planken 
Districtsburgemeester

We hebben nog zoveel meer ideeën  
en projecten. Benieuwd? Raadpleeg  
het bestuursakkoord of contacteer  
ons via berchem@n-va.be

We focussen op een groen en leefbaar district. Dat doen we onder meer door Park  
Brialmont verder uit te rollen, de begraafplaats in zijn waarde te herstellen en samen met 
de stad te investeren in geluidswallen voor Berchem extra muros. Grijze stukken ontharden 
en vergroenen we maximaal. De parken breiden we uit en verbinden we met een netwerk 
van trage wegen. Dichtbevolkte gebieden worden groener door middel van 
geveltuinen en groenslingers.

Berchem investeert ook in zijn mensen. We ondersteunen lokale initiatieven meer 
dan ooit. We zetten grondig in op sport, senioren, jeugd, kunst en cultuur,  
tradities en erfgoed. En uiteraard is er aandacht voor onze jaarlijkse feesten en 
evenementen zoals Berchem herdenkt, Bar Brilschans, de nieuwjaarsdrink, de  
nieuwe ledkerstverlichting, de sinterklaasstoet en vieringen van jubilarissen  
en nieuwe inwoners. Sportliefhebbers kunnen hun beste beentje voorzetten op  
de Bollekesloop, een nieuwe Winterloop en tijdens parksporten in de zomer. 

Heel wat straten en pleinen krijgen een nieuw jasje: ze worden veilige en  
aangename plekken. We verdelen ons budget over de verschillende wijken.  
Een kleine greep uit de straten die op de planning staan: Floraliënlaan,  
Boomgaardstraat, Stanleystraat, Cuperusstraat, Waterloostraat, Van  
Merlenstraat, Cogels Osylei, Kannunik Peetersstraat, Plein Strijdhoflaan,  
De Wittestraat en nog vele andere.
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De N-VA voor u aan het werk in Berchem

Bar Brilschans
Bar Brilschans, de groenste zomerbar van  
Antwerpen, zorgde afgelopen zomer weer 
voor muziekoptredens, kinderanimatie  
en allerlei andere activiteiten in het  
Brilschanspark. Het weer was bij deze  
zevende editie uitzonderlijk goed. De  
programmatie, optredens en sfeer waren top 
met als hoogtepunt het optreden van Raf van 
Brussel, een topartiest met Berchemse roots.

Veilig fietsen in de 
Fruithoflaan
Bij de aanleg van het fietspad en de heraanleg 
van de kruispunten van de Fruithoflaan lag de 
focus op het behoud van de bestaande waarde-
volle bomen en op de verkeersveiligheid.  
Het resultaat is een win-win voor de fietsers, 
de winkels, het openbaar vervoer en de  
omwonenden. De Fruithoflaan is nu veiliger 
en groener dan ooit. We kregen ondertussen 
wat bemerkingen van bewoners. Die zullen  
we bekijken en we onderzoeken of er nog  
aanpassingen nodig zijn.

Mooi plein aan de Zillebekelaan
Het plein van de Zillebekelaan kreeg een ware facelift.  
Dankzij de nieuwe uitstraling kunnen lokale activiteiten zoals 
Berchem Rock en de wekelijkse Vrijdagmarkt voortaan in een 
fraaie omgeving plaatsvinden. Het plein is gelegen tussen de  
Passendalestraat, de Diksmuidelaan, de Pervijzestraat, de  
Langemarkstraat en de Geluwestraat: allemaal Berchemse  
straten genoemd naar Vlaamse frontgemeenten met een  
historisch oorlogsverleden. Recent werden nieuwe bomen 
geplant. Momenteel lijken ze nog klein, maar dankzij een grote 
investering in een optimale ondergrond kunnen zij uitgroeien 
tot prachtige, grote exemplaren. 

Quiz met N-VA Berchem
In oktober organiseerde N-VA Berchem in zaal Stanislas haar  
eerste quiz. Met groot succes! Alle twintig tafels waren volzet  
en onze districtsburgemeester Evi Van der Planken heeft de 
quiz vlekkeloos gepresenteerd. De sfeer was ontspannen,  
sportief, maar vooral plezierig. Na afloop kregen we uitsluitend 
enthousiaste reacties, wat ons sterkt om in 2020 een tweede 
editie te organiseren. Dank aan alle sponsors, medewerkers en 
in het bijzonder aan onze organisatieverantwoordelijke Mieke  
Roelofs-Wouters.
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De N-VA voor u aan het werk

Nabilla Ait Daoud, schepen van 
Ontwikkelingssamenwerking

Stad investeert in 
ontwikkelingssamenwerking
“Ontwikkelingssamenwerking is niet 
hetzelfde als liefdadigheid. De stad investeert 
bewust in projecten die duurzaam bijdragen 
aan de lokale ontwikkeling in de eigen regio. 
De focus ligt daarbij op onderwijs, gezondheid 
en zelfredzaamheid. We kiezen voornamelijk 
voor regio’s die een band hebben met onze 
Antwerpse stadsgemeenschap.”

Fons Duchateau, schepen van 
Stadsreiniging

We beschermen onze mensen van 
de stadsreiniging
“Agressie tegen mensen die onze stad proper 
houden neemt toe. Dat aanvaard ik niet. 
Respect voor onze mensen én hun werk: het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is er een 
minderheid voor wie zelfs dat te veel gevraagd 
is. Voor hen bestaan er geen verzachtende 
omstandigheden: we doen er alles aan om hen 
te vervolgen. Tot slot nog een tip: geef de mensen 
van de stadsreiniging eens een compliment of 
een bedankje. Als tegengif voor de agressie die 
ze onterecht moeten verwerken.”

Provincie brengt duidelijkheid over 
speedpedelec
“In de provincie Antwerpen rijden er 6 500 
speedpedelecs rond. Maar een visie over de 
plaats van de speedpedelec op de weg en 
aangepaste verkeersborden ontbreken. 
De provincie neemt een voortrekkersrol op 
om met alle wegbeheerders duidelijkheid 
te scheppen voor speedpedelec-bestuurders. 
Hoog tijd, want steeds meer pendelaars ruilen 
hun auto in voor zo’n snelle fiets.”

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Eerste stadsmariniers gaan aan de slag
“In het voorjaar gaan de eerste drie stadsmariniers 
aan de slag in de wijken Kiel, Deurne-Noord 
en Oud-Merksem. Stadsmariniers werken 
autonoom van de stedelijke administratie en 
worden rechtstreeks aangestuurd door de 
burgemeester. Ze hebben de bevoegdheid om 
onder meer de lokale politie, toezichtsdiensten, 
de dienst stadsonderhoud, scholen en middenstands-
verenigingen rond de tafel te brengen. 
Stadsmariniers kunnen zo heel snel en gericht 
veiligheidsproblemen aanpakken en de 
leefbaarheid van onze stad verbeteren.”

Bart De Wever, burgemeester

Ringfietspad 2.0 is klaar
“Precies een jaar na de start van de werken 
ging het vernieuwde Ringfietspad tussen 
de Luitenant Lippenslaan en de Stenen-
brug open. Het fietspad loopt onder de 
Stenenbrug door. Zo kunnen fietsers er 
voortaan zonder hindernissen doorrijden. 
Met een berm langs het Ringfietspad 
testen we een van de leefbaarheids-
maatregelen langs de Ring uit. Zodra de 
temperatuur het toelaat, plant de stad er 
5 400 nieuwe boompjes.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit 

Antwerpen wordt klaargestoomd 
voor een nieuwe Gouden Eeuw
“De komende jaren zetten we de stad van 
de toekomst in de steigers en maken we 
Antwerpen klaar voor een nieuwe Gouden 
Eeuw. De belangrijkste pijlers zijn de 
heraanleg en versteviging van de Schelde-
kaaien, het project Lageweg in Hoboken, 
een schitterend park op de Gedempte 
Zuiderdokken en de herontwikkeling van 
de Arenawijk. We investeren ook verder 
in de Droogdokkensite, de innovatieve 
Stadshaven en de Slachthuissite.”

Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


