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BORGERHOUT

In de andere districten voert een 
N-VA districtsvoorzitter met telkens 
andere meerderheden ( o.a. met 
Groen, CD&V, Open Vld en een  
kartel sp.a-Groen) een beleid dat 
mag gezien worden. 

Elk van die districten voert een eigen 
beleid, met eigen prioriteiten. De dis-
trictsbesturen werken samen met het 
stadsbestuur waar het kan, of doen 
dingen op eigen kracht waar dat meer 
geschikt is, maar de inwoners staan 
steeds centraal..  Alle inwoners staan 
centraal.

Het districtsbestuur van Borgerhout 
is een ander paar mouwen. Deze 
coalitie van kartel sp.a-Groen, een 
afvallige CD&V’er, en de uiterst 
linkse Pvda+, gedraagt zich als een 
tegendraadse puber, een onvolwassen 
‘rebel without a cause’. Het districts-
bestuur van Borgerhout voert geen 
eigen beleid. 
 
Het laat zich blindelings leiden door 
het stadsbestuur als een averechts 
kompas. Wanneer het stadsbestuur de 

weg naar boven inslaat, kiest het dis-
trictsbestuur van Borgerhout principi-
eel de weg naar beneden, ook al voert 
die recht naar de afgrond.

Toen het stadsbestuur de aanleg van 
een fietsstraat in de Kattenberg voor-
stelde, als veilig alternatief voor de 
gevaarlijke Turnhoutsebaan, schrapte 
het districtsbestuur van Borgerhout 
prompt alle budgetten die het zelf 
had voorzien voor de aanleg van 
fietspaden. 

In plaats van constructief samen te 
werken met het stadsbestuur, stelt het 
districtsbestuur de verbetering van 
fietsveiligheid liever nog een paar jaar 
langer uit.

En dat is nog maar één voorbeeld…

Borgerhout verdient een volwassen bestuur

N-VA BORGERHOUT KLINKT OP HET NIEUWE JAAR
We wensen je van een voorspoedig 2016 toe! 
Om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, nodigen we je graag uit op onze nieuwjaarsreceptie.  
Deze vindt plaats op zondag 17 januari 2016 tussen 11u00 en 13u00 in brasserie Reuzenhof  
(Turnhoutsebaan 73). Schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau zal daar  
samen met ons klinken op het nieuwe jaar!

www.n-va.be/borgerhout

V.U.: Koen Verlinden, Sterrenborgstraat 13, 2140 Borgerhout

Koen Verlinden
voorzitter N-VA Borgerhout



De kracht van verandering in de praktijk

Met deze jaarwisseling is de N-VA halfweg in de bestuursperiode 2013-2018 van 
Antwerpen. Een goed moment om even stil te staan bij onze verwezenlijkingen. 

De Antwerpenaar koos bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012
duidelijk voor verandering. De 
koerswijziging die nodig was 
om van Antwerpen opnieuw een 
bruisende stad te maken, werpt nu 
haar vruchten af. En de droom van 
een stadsgemeenschap waarin de 
fi erheid op Antwerpen culturele, 
religieuze en andere verschillen 
overstijgt, krijgt vorm.

Veiligheid en properheid zijn twee 
eisen van de Antwerpenaar die te 
lang genegeerd werden. Tachtig 
jaar socialistisch bestuur verlamde 
de stad. De steeds luider klinkende 
stem voor verandering was niet te 
stuiten. Het huidige stadsbestuur 
pakt problemen aan die onbe-
spreekbaar waren geworden in 
de loop der tijd. De gevolgen 
zijn er en ze zijn positief voor
de Antwerpenaar. We maken Ant-
werpen veiliger, netter en sterker.
In 2013 daalde de criminaliteit met 
3 %. In 2014 daalde ze al met 9 %. 
En ook de voorlopige resultaten voor 
2015 tonen dat de criminaliteit verder
daalt. Die trend willen we structu-
reel verzilveren. Daarvoor blijven 
we de drugscriminaliteit en -overlast 
aanpakken, hebben we de politie-in-
zet op straat gevoelig verhoogd en 
gaan we de strijd aan met criminele 
netwerken en de onvermijdelijke
verloedering die ze met zich mee
brengen. Antwerpen was ook de 
eerste stad om vanaf 2013 professio-
nele preventie van radicalisering te 
combineren met een harde aanpak 
van fanatiekelingen.

De inzet op veiligheid gaat gepaard 
met de keuze om het sociale weefsel 
van Antwerpen te versterken. De 

N-VA trok duidelijk de kaart van 
de warme samenleving. Maar die 
kan slechts duurzaam zijn als we 
in mensen blijven geloven. Het 
sociale beleid van een stad kan niet 
duurzaam functioneren als het enkel 
een doorgeefl uik van steunmiddelen 
blijft. Door solidariteit te koppelen 
aan verantwoordelijkheid kunnen 
we mensen de kansen geven hun 
plaats in de maatschappij terug 
te vinden. Investeren in kansen 
betekent mensen toeleiden naar 
werk en inzetten op de kennis van 
het Nederlands. Het betekent ook: 
armoede bij de wortel aanpakken, 
en inzetten op armoedepreventie. 
Met bijzondere aandacht voor 
kinderarmoede. Eén op vier kinderen
 in onze stad wordt in kansarmoede 
geboren. Zij hebben recht op een 
jeugd en begeleiding die hen alle
mogelijkheden biedt om die spiraal
om te keren. Soms met wat zachte 
dwang moeten we jongeren moti-
veren om hun schoolcarrière af te 
werken. Wie het geloof in zichzelf 
verloren is, helpen we overeind. 
Investeren in de kinderen van deze 
stad, is investeren in de toekomst. 

Ook op vlak van onderwijs en 
kinderopvang stak het stadsbestuur 
een tandje bij. Dankzij bijkomende 
investeringen in onderwijs 
heeft elk Antwerps kind een 
plaats in de schoolbanken op
1 september. De Barcelonanorm voor
het aantal plaatsen in de kinder-
opvang halen we tegen 2018. We zijn 
goed op weg.

We mogen er geen doekjes om 
winden. De nieuwe ploeg die in 2013 
de toekomst van onze stad moest 
verzekeren, kon niet rekenen op een 

rooskleurige fi nanciële situatie. De 
taak die we onszelf oplegden was 
niet de minste. Blijven investeren 
in de stad en tegelijk Antwerpen 
fi nancieel gezond maken. Zonder 
evenwel de factuur naar de burger 
door te schuiven. Halverwege deze 
legislatuur zitten we perfect op 
schema. Tegen 2019 besparen we 
zeven procent op het personeel en 
zijn de historische saneringsleningen 
afgelost. Tegelijk versterken we de 
dienstverlening. We creëren vandaag
nieuwe ademruimte om de generaties
na ons niet op te zadelen met een
schuldenberg. Ook dat is een 
duidelijke breuk met het verleden. 

We investeren maar liefst 1,6 miljard 
euro in de stad. En ook dat zal u snel 
merken als u door de straten wandelt. 
De Groenplaats zal eindelijk haar 
naam waarmaken met veel groen 
en een waterpartij. Eén van de vele 
pronkstukken waarmee we uw steun 
willen verdienen. En dan vernoemen 
we ook nog de Zuiderdokken, de 
nieuwe look van de Bredabaan, de 
vernieuwde Kaaien, het nieuwe 
sportcentrum aan de Wilrijkse 
pleinen, het Operaplein, … 

Kortom: 
de kracht van verandering 
blijft tot uw dienst staan.

Bart De Wever

Burgemeester 

stad Antwerpen 

Enkele maanden 
geleden vierden 
Jos en Gusta 
Van de Wauwer 
– Laene uit de 
Verlindenstraat 
hun 60-jarig hu-
welijksjubileum.

Voor N-VA Bor-
gerhout was dit 
een gelegenheid 

om de jubilarissen een bezoek te brengen. N-VA-manda-
tarissen Kris Matheussen, Lisa Geets en Hans Gooris 
deden dit met heel veel plezier.

Op 16 oktober organiseerde N-VA Borgerhout een 
gespreksavond met als sprekers de Heer Jurgen Con-
standt, algemeen directeur van het Vlaams en Neutraal 
Ziekenfonds (www.vnz.be), en mevrouw dr.  
Yoleen Van Camp, federaal parlementslid. Het thema: 
Defederalisering van de gezondszorg en ziekteverze-
kering. Bestuurslid Walter Noël en districtsraadslid Kris 
Matheussen tekenden voor de organisatie.

Bestuurslid Romain Goesaert woonde op 24 oktober het 
colloquium bij met als thema ‘Kringloopt u mee?’ Mis-
schien niet specifiek gelinkt aan het district Borgerhout, 

maar een impressie van de hand van Romain vindt u op 
onze website  www.n-va.be/borgerhout.

Op 11 november was er de jaarlijkse herdenking van de 
overleden oud-strijders uit Borgerhout. 

N-VA was de 
enige partij die 
ingegaan is op 
de uitnodiging 
van het districts-
bestuur (zelf 
niet voltallig 
aanwezig) om 
deze hulde bij te 
wonen. Van de 
meerderheids-
fracties was er 
geen spoor te bekennen.

Begin november nam Sadia Choukri afscheid als N-VA 
districtsraadslid in Borgerhout.  Haar taak als mede-
werkster van federaal Kamervoorzitter Siegfried  Bracke  
viel niet meer te combineren met een lokaal mandaat.

Sadia is inmiddels vervangen door Mieke De Backer.   
Mieke  legde op 23 november de eed af als districts-
raadslid. 

Op zaterdag 28 november openden 
de eerste centers feestelijk hun deu-
ren. De centers zijn de ruimtes onder 
de spoorweg langs de Engelselei. 

Tot voor kort zaten in deze spoor-
wegbogen garageboxen of stonden de 
ruimtes gewoon leeg. Dankzij sche-
pen van Stadsontwikkeling Rob Van 
de Velde (N-VA) krijgen deze centers 
nu dus een nieuwe invulling. Lokale 
ondernemers, ateliers en bars zullen 
hier zeer binnenkort hun intrek kun-
nen nemen.

Dit initiatief is een prachtig voor-
beeld van hoe de N-VA, ondanks de 
verrottingsstrategie van het linkse 
districtsbestuur, er toch voor zorgt 
dat Borgerhout nog bruisender en 
aantrekkelijker wordt. 

BELEID TEN KOSTE VAN INWONERS 
BORGERHOUT

Dat het districtsbestuur (met PVDA+, 

sp.a en Groen in de meerderheid) zijn 
inwoners misbruikt, wordt meer een 
meer duidelijk.  Zo bleek onlangs dat 
Borgerhout niet meer zal meedoen 
met de A-kaart, nochtans een systeem 
dat nog door sp.a-burgemeester Jans-
sens is geïntroduceerd. 

Het gebruik van de A-kaart bevordert 
niet alleen de communicatie, maar 
verleent ook tastbare voordelen aan 
de burger.

Maar blijkbaar zijn alle middelen 
goed om toch maar oppositie te 
voeren tegen het stadsbestuur. Dat dat 
ten koste gaat van de Borgerhoute-
naar, daar ligt bij het districtsbestuur 
geen kat van wakker. 

De N-VA blijft zich inzetten voor Bor-
gerhout, ondanks alle tegenkantingen 
van het lokale bestuur. Want Borger-
hout verdient beter dan een bestuur 
dat enkel ‘neen’ zegt op projecten die 
alle inwoners ten goede komen.

Onze mandatarissen en bestuursleden zitten niet stil

borgerhout@n-va.be www.n-va.be/borgerhout

N-VA pakt districtskanker aan




