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BORGERHOUT

www.n-va.be/borgerhout

V.
U.

: K
oe

n 
Ve

rli
nd

en
, S

te
rr

en
bo

rg
st

ra
at

 1
3,

 2
14

0 
Bo

rg
er

ho
ut

Neen , uw huis-aan-huis-
blad van N-VA Borgerhout 
is geen weerrubriek rijker. 
Maar het weer heeft voor 
de twee opmerkelijk-
ste evenementen van de 
maand juli in ons district 
voor wel en wee gezorgd.

De Ronde van Frankrijk zette op 
6 juli ons district in rep en roer. 
De stralende zon en de tropische 
temperaturen zorgden ervoor 
dat onder meer de passage van 
de renners aan het Vosplein een 
echte publiekstrekker werd.  
Vooral aan de ‘Stan Ockersbocht’ 
stroomde een volksmassa samen.

De plaatselijke middenstanders 
hebben zich bij deze gelegen-
heid werkelijk op de kaart gezet.  
Terecht hebben ze deze kans met 
beide handen gegrepen, want zij 
vallen toch dikwijls uit de boot 
als het op initiatieven van het 
district aankomt.

De Tour zal hopelijk de aandacht 
van het districtsbestuur wat meer 

richten op de volledige midden-
stand van Borgerhout (ook extra 
muros). De stiefmoederlijke be-
handeling van de middenstand is 
trouwens een werkpunt voor het 
districtsbestuur, dat zelfs geen 
Middenstandsraad wil oprichten, 
ondanks herhaald aandringen 
van N-VA Borgerhout.

Ons  hart is ook bij de organisa-
toren van Borgerwood. Hoeveel 
tegenslag kan je als inrichter van 
een veelbelovend festival hebben? 
Borgerwood is het eerste evene-
ment van formaat dat uit privé-
initiatief op de Site Spoor Oost op 
poten werd gezet.  Alles leek in 
orde voor een succesvolle afloop, 
maar helaas. De weergoden heb-
ben er anders over beslist. Door 

regen en wind waren de festiva-
linstallaties dermate beschadigd 
dat de eerste dag moest afgelast 
worden. Ook de tweede dag bleef 
de grote massa weg door het 
slechte weer. Alle inspanningen 
van de organisatoren ten spijt. 
N-VA Borgerhout hoopt dat  
Borgerwood na een eerste valse 
start een mooie toekomst  
tegemoet gaat.

Wij tonen trouwens graag enkele 
foto’s die bewijzen dat met een 
mix van privé- en overheidsiniti-
atief (Stad en district) gezellige en 
aangename dingen verwezenlijkt 
kunnen worden.

Privé-initiatief verdient alle steun !

Eerst warmte en dan regen
zorgen voor wel en wee in Borgerhout



Hoe inschrijven? 
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.  
Het juiste bedrag stort u op  rekeningnummer  
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.  
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee  
pannenkoeken en een drankje.

U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van  
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te halen 
en op welk tijdstip. 

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

www.n-va.be/antwerpen

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in  
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier 
voor het hele gezin.

Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet 
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek. 
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen 
door onze schminksters.

Zaterdag 26 september 2015

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht 
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

“De scheiding van mijn ouders bracht 
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik 
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar

“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO 
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.” 
Aisha, 17 jaar

OPBRENGST GAAT  
NAAR VZW TEJO

De opbrengst van deze middag wordt 
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.

Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige 
hulp aan jongeren die met psychische problemen 

kampen, zodat de situatie niet escaleert.
Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze  
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming  
om zich in te leven in de wereld van de jongeren. 

Een ondersteuningsteam van externe  
deskundigen adviseert de groep  

jeugdtherapeuten regelmatig.

www.tejo.be
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Op bezoek bij de buren
Evi Van Der Plancken,

districtsvoorzitter Berchem

De Stad wil Antwerpenaar aan het bewegen krijgen
Borgerhouts N-VA-gemeenteraadslid Fatima Talhaoui is 
zelfstandig fitnesscoach. In de Antwerpse gemeenteraad 
volgt zij voornamelijk dossiers op die te maken hebben met 
sport en het hanteren van een gezonde levensstijl.

Zij staat dan ook volledig achter het initiatief van Antwerps 
schepen voor Sport Ludo Van Campenhout, die de Liftloze 
Maandagen introduceerde. 

Medewerkers van de stad Antwerpen worden op maandag 
aangespoord de trap te nemen in plaats van de lift. Deze actie 
kadert in de nieuwe campagne ’t Stad Beweegt’ waarmee de 
stad zijn inwoners wil aanmoedigen om meer beweging in te 
bouwen in hun dagelijkse leven. Dat de actie aanslaat is niet 
overdreven. Uit een bevraging bij het stadspersoneel blijkt dat 
flink wat personeelsleden hun leefpatroon hebben aangepast. 

Uitstekend Alternatief
“Als bewegingscoach vind ik de initiatieven van schepen 
Van Campenhout zeer goed. Het is bemoedigend dat er 
in onze stad een duidelijke visie bestaat om bewegings-
armoede aan te pakken. Beroepshalve merk ik duidelijk 
dat in ons leven tegenwoordig alles tegelijkertijd dient te 
gebeuren, zowel privé als professioneel. Veel Antwerpena-
ren pendelen dagelijks van en naar hun werk, waardoor er 
minder tijd overblijft om te sporten of om te bewegen. Deze 
initiatieven bieden dan ook een uitstekend alternatief.”, 
aldus gemeenteraadslid Fatima Talhaoui.

Ook u kan meedoen!
Op de website www.tstadbeweegt.be staan tips verzameld 
voor thuis en op het werk. Bedrijven en scholen vinden er 
mogelijke acties op hun maat.

Enige tijd geleden lieten wij u al 
kennismaken met een ‘bekende 
buurvrouw’: districtsvoorzitter 
Zuhal Demir, van ons buurdistrict 
Antwerpen. De volgende in het 
rijtje is de even charmante Evi Van 
Der Planken, districtsvoorzitter 
van Berchem.

Berchem is net als Borgerhout een 
district dat deels intra en deels extra 
muros ligt.  En Berchem heeft, net 
als Borgerhout, ook een vrouw als 
districtsvoorzitter. Dat hebben de 
beide districten alvast gemeen. De 
bestuursmeerderheden in beide dis-
tricten zijn echter totaal verschillend. 
Interessant genoeg om de Berchemse 
districtsvoorzitter, Evi Van Der Plan-
ken, eens wat vragen te stellen.

Wie is, in enkele zinnen, Evi Van Der 
Planken ?

Ik ben sinds 2013 districtsvoorzitter 
in Berchem. Daarvoor was ik fulltime 
advocate. Ik heb twee zoontjes: een 
kapoen van drie en zijn kleine broertje 
van een. En het is voor hen dat ik in 
de politiek stapte. Voor hun toekomst 
wenste ik een mandaat op te nemen.

Wat betekent Borgerhout voor u?

Het bestuur in Borgerhout manifes-
teert zich via de media vaak ‘tegen’ 
iets. En al helemaal ‘tegen de stad’ 
waar het deel van uitmaakt. Dat is 

jammer, want zo primeert de vorm 
op de inhoud. De positieve berichten 
bereiken ons daarom zelden of niet. 
Nochtans heb ik veel respect voor de 
Borgerhoutenaar, die woont in een 
heel uitdagend district, waar nog veel 
kansen onbenut worden gelaten. 

U leidt uw district met een be-
stuursmeerderheid die een afspiegeling 
is van de meerderheid in het stadsbe-
stuur. Dat lijkt comfortabel, maar gaat 
dit niet ten koste van de Berchemse 
identiteit?

Goed kunnen samenwerken met de 
stad hoeft geen belemmering te zijn 
voor de Berchemse identiteit. Integen-
deel, het Berchems districtscollege 
houdt bij elke beslissing het lokale be-
lang in acht en zal de stad altijd vanuit 
Berchemse belangen adviseren.  Ik 
zie een afspiegelingscoalitie eigenlijk 
eerder als een troef: een goede samen-
werking met de stad maakt dat de 
stad meer dan ooit de bezorgdheden 
van mijn district kent en er dus beter 
op kan inspelen. 

Is er een verwezenlijking waar u, na iets 
meer dan twee jaar bestuur, al fier op 
mag zijn? 

Ik ben heel fier op de vier master-
plannen die we opstartten en die o 
zo belangrijk zijn voor de toekomst 
van Berchem: het Brialmontpark zal 
bestaande groengebieden rond singel 

en ring ruimtelijk 
met elkaar verbin-
den, zodat Berchem 
er een groter en 
toegankelijker stuk groen bij krijgt. 

Het nieuw aan te leggen kunstige 
districtsplein moet Oud-Berchem 
ontsluiten en de wijk rond de Statie- en 
Driekoningenstraat een nieuw elan ge-
ven. Het Rooi wordt onder onze impuls 
verder gefinaliseerd en in Groenen-
hoek zal een hele wijk worden heraan-
gelegd. Daarnaast ben ik heel trots op 
het lokale tewerkstellingsproject dat wij 
opstartten en het jong-artiestenmuse-
um, dat jongeren aan de slag doet gaan 
met hedendaagse kunst. 

Als men de districten beschouwt als 
dorpen in de stad, wat is dan uw ide-
aalbeeld van de verhouding tussen die 
dorpen, die elk hun eigenheid hebben, 
maar wel samen “de Stad” vormen?

Samenwerking lijkt mij hier de sleutel. 
De inwoners begrijpen terecht niet dat 
besturen problemen maar willen zien 
tot op de districtsgrens. Problemen 
of uitdagingen dienen zich aan over 
districtsgrenzen heen. 

Berchem en Borgerhout zouden 
bijvoorbeeld nauwer kunnen samen-
werken om onze handelaren op de 
Gitschotellei beter te ondersteunen.  
Ik zal hierin dan ook verder initiatief 
in nemen.

borgerhout@n-va.be



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


