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De toekomst stopt
niet in 2018
Vlak voor het zomerreces ging er een
financiële schokgolf door de cultuursector. Veel cultuurhuizen en -projecten
stonden plots met hun beide voeten
terug in de realiteit. Vandaag is het
nieuwe culturele jaar al enkele maanden ver en maken we kennis met een
eigenschap die de cultuursector al
eeuwenlang siert: haar aanpassingsvermogen.
In Borgerhout zien we hoe Rataplan
eerst moeizaam, maar hoe langer hoe
meer met een positieve ingesteldheid
vecht om te overleven. Dat ze hiervoor
ook kijken naar de politiek is begrijpelijk. Daar wringt in dit district echter het
schoentje. De politiek zou werk moeten
maken van een financieel haalbare
oplossing die een toekomstperspectief
biedt. Helaas plooit de huidige meerderheid zich terug op hun beproefde
politieke DNA. Met instant oplossingen
zetten ze het nu al ontsporende exploitatiebudget verder onder druk.
Er is daarentegen nood aan een langetermijnvisie die Rataplan zekerheid
geeft om te kunnen werken aan een
toekomst in en voor Borgerhout. Er
zijn buiten de grenzen van dit district
voorbeelden genoeg, maar het huidige
bestuur blijft angstvallig naar de eigen
navel staren. Zo hopen ze binnen twee
jaar een volgende verkiezingsoverwinning te kopen. Wat daarna volgt, zijn
problemen voor later.

Fractieleider Alain Hermans (l) en en districtsraadslid Kurt Van Daele (r)

Kurt Van Daele legt eed af

N-VA blijft voor u werken in de
Borgerhoutse districtsraad
Op maandag 28 november 2016 legde Kurt Van Daele de eed af als
nieuw districtsraadslid voor de N-VA. We blijven als grootste partij van
Borgerhout, ook vanuit de oppositie, hard werken voor u en voor ons
district
Kurt Van Daele is tandarts in Borgerhout
extra muros, gehuwd en vader van drie
volwassen dochters, die inmiddels al wel
het ouderlijke huis verlaten hebben. Door
zijn beroep weet hij beter dan wie ook wat
het betekent om ergens de tanden in te
zetten en zich in een dossier vast te bijten.
Wij feliciteren Kurt en wensen hem succes
in het uitoefenen van zijn mandaat.
De N-VA is sinds de verkiezingen van
2012 de grootste partij in Borgerhout,
maar zit in de oppositie. De huidige
meerderheid, samengesteld uit groen,
rood tot donkerrood kon trouwens slechts

gevormd worden door een overloper bij
een andere partij los te weken. Opdracht
volbracht? Wel voor de postjes, maar
niet voor het binnen de stad steeds meer
geïsoleerde Borgerhout en zijn gedupeerde
burgers.
Fractieleider Alain Herremans: “Kurt
Van Daele heeft er naar mijn aanvoelen
enorm veel zin in. En met zijn komst is
onze fractie meteen weer volledig.”
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Op bezoek bij de buren

Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter Deurne
De Borgerhoutse burger die de Antwerpse politiek een beetje volgt heeft
misschien je naam al eens gehoord, maar wie is die man met de wat
ongewone naam?
Ik ben sinds februari districtsvoorzitter van Deurne, het tweede
grootste district van Antwerpen. Ik ben gelukkig getrouwd
en vader van drie flinke zonen Brecht (18); Sebastiaan (16) en
Robbe (12)

Wat betekent Borgerhout voor jou? Hoe ‘kijk’ je naar
Borgerhout?

Borgerhout is een fascinerend district: jullie hebben de Roma, de
Turnhoutsebaan, Borgerrio … maar het is ook het district dat al
te vaak dwars wilt liggen. Door een eigenzinnige meerderheid
waarbij elk voorstel vanuit de Stad systematisch wordt afgeblokt.
Grensoverschrijdende projecten worden gebruikt als breekijzer
tegen de Stad en dan wordt het samenwerken soms moeilijk. De
keerlus over de Boekenberglei/Drakenhoflaan/Cruyslei is daar
een voorbeeld van.

Je leidt je district met een bestuursmeerderheid die
geen volledige afspiegeling is van de meerderheid in
het stadsbestuur. Is dat een bijkomende uitdaging?

Een uitdaging zou ik het niet durven noemen. Nadat iemand
van de meerderheid als onafhankelijke ging zetelen was Groen
de enige partij die constructieve gesprekken met de N-VA wou
opstarten. Wij richten ons op de dingen die ons binden en niet
op de dingen waar we ideologisch verder uit elkaar staan. Om
vanuit verschillende standpunten tot een gezamenlijk beleid te
komen moet men pragmatisch te werk gaan. Ja… misschien
toch een uitdaging, maar met het welzijn van de Deurnese burgers tot doel.

Borgerhouts districtsraadslid Patrick
Van den Abbeele (l) en Deurnes districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (r)

Iets meer dan drie jaar zit N-VA nu in Deurne aan het
stuur. Zijn er verwezenlijkingen waar je al met fierheid
kan op terug kijken ?
Wij hebben tijdens de eerste drie jaar van ons beleid heel veel
geld geïnvesteerd in straten en dan meer bepaald in voetpaden
en fietspaden. Uiteraard zal de Deurnenaar de verandering
pas echt zien in de laatste drie jaar van de legislatuur: „Groene
Sproeten” in Kronenburg, volledige hernieuwing van onze bestaande winkelas, de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, een fietsstraat, schoolstraten …

En zitten er nog zaken in de pipeline, die voor ons,
jullie buren, belang kunnen hebben ?

De Ruimtevaartlaan wordt een fietsstraat en deze legislatuur
worden ook de Boekenberglei, de Herentalsebaan en het Wim
Saerensplein heraangelegd.. Voeg daarbij alle werken die het
Vlaams Gewest in Deurne geprogrammeerd heeft en de
app/webstek van onze stadsschepen voor Mobiliteit (www.slimnaarantwerpen.be) wordt een heel nuttig gebruiksmiddel.
Als je de districten beschouwt als dorpen in de stad, wat is dan
jouw ideaalbeeld van de verhouding tussen die dorpen, die elk
hun eigenheid hebben maar wel samen “Het Stad” vormen ?
Samenwerking tussen stad en district, maar ook samenwerking
tussen de districten. Met acht van de negen districten lukt dit
aardig. Het moet gezegd, met het negende, Borgerhout, ligt het
wat anders. En dat is spijtig, want we worden immers geconfronteerd met dezelfde uitdagingen : mobiliteit, een zilveren bevolking en aan de andere kant een sterke verjonging, de stad staat
op een keerpunt.

N-VA brengt goed nieuws naar de Tuinwijk
Op 29 oktober brachten de N-VA-schepenen Nabilla Ait Daoud
en Fons Duchateau, geflankeerd door bestuursleden van de
afdeling Borgerhout, een bezoek aan de Tuinwijk.
Schepen Nabilla Ait Daoud had uitstekend nieuws bij voor deze
aangename en actieve wijk: de plannen om nieuwe geluidsschermen te plaatsen langs de E313 zijn goedgekeurd, de budgetten
zijn voorzien, en de uitvoering zal ten laatste in 2018 een feit zijn.
Er was dus reden genoeg om de bezoekers van de N-VA-tent een
drankje aan te bieden.

Agenda najaar 2016 en aanvang 2017
Zondag 11 december om 11 uur: Aperitiefgesprek met Darya Safai en Tinneke Beeckman. Café Mombasa, Moorkensplein 37, 2140
Borgerhout.
Zaterdag 17 december om 19 uur: Eindejaarsdrink van N-VA Borgerhout in aanwezigheid van schepen Ludo Van Campenhout. Zaal
Paroza, Bacchuslaan 67, grens Borgerhout-Berchem.
Zondag 19 februari 2017 van 11 uur tot 14 uur: Jaarlijks worstenbroden- en appelbollenfeest in zaal De Vesper, Te Boelaarlei 9, 2140
Bàrgerhout.

borgerhout@n-va.be
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Fons Duchateau:

Zuurstof voor betere
hulpverlening
Hulpverlening moet er in de eerste plaats zijn voor
wie het nodig heeft. Niet voor wie de hulpverlening organiseert. Schepen van sociale zaken Fons
Duchateau wil de focus leggen op meer innovatieve, uitgebreide dienstverlening in de zorgsector en
maakt werk van hulp op maat van de zwaksten.
Het is een oud zeer in de zorgsector. Steeds dezelfde
uitverkoren partners verdelen de koek als het om
hulpverlening gaat. Ze hebben in het verleden stap
voor stap een stevig monopolie opgebouwd. Nieuwe
visies op zorg dringen hierdoor maar moeizaam door
op het terrein. Wie niet hoeft te concurreren met
nieuwe werkmethodes en succesvolle experimenten
uit het buitenland, dreigt in te dommelen. En daar is
niet alleen de belastingbetaler maar ook de zorgbehoevende zelf de dupe van.
Door nieuwe partners uit te nodigen om hun visie op
zorg voor te leggen aan een onafhankelijke jury, blaast
Fons Duchateau de zorgverlening nieuw leven in. De
eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Niet op vlak
van besparingen, zoals de oppositie beweert. Integendeel, Fons Duchateau slaagt er in om met dezelfde
middelen meer kwalitatieve hulpverlening te voorzien
dan in het monopoliesysteem. Daarbovenop komen
extra middelen die focussen op het versterken van de
zwaksten die zo opnieuw
kunnen doorstromen
naar de arbeidsmarkt en
woonmarkt. De kracht
van nieuwe ideeën en
verandering is er nu ook
in de zorg.
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Ludo Van Campenhout:

Topsportschool in Wilrijk
In het Fort VI in Wilrijk opende de nieuwe Antwerpse Topsportschool.
De 190 leerlingen van Stedelijk Lyceum Topsport combineren er 12 uren
sport op topniveau met 20 uur algemene vorming. Buiten de schooluren
kunnen er binnen het concept van de brede school ook sportclubs en
andere verenigingen trainen.
De school stoomt jongeren klaar voor een topcarrière voetbal, tennis, zwemmen, judo, snowboarden, badminton, taekwondo en basketbal. “Dat een goed
uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan
maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé,
Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt
schepen van Sport Ludo Van Campenhout.. “Tijdens de
afgelopen Olympische Spelen in Rio schitterden
(oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab.
Het spreekt voor zich dat we met Sporting A naast
breedtesport en buurtsport ook verder willen
investeren in topsport.”

Een stukje Antwerpen in de ruimte
Burgemeester Bart De Wever: “Dit stadsbestuur maakt werk van het
aantrekken van nieuwe investeringen. Met succes. Neem de Antwerpse
ruimtevaarttechnologie.
Deze sector is niet zo gekend, maar breidt uit en creëert nieuwe jobs.
Onlangs opende ik met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs
een nieuwe onderzoeksruimte van een Antwerps ruimtevaartbedrijf. In onze
stad wordt het communicatiesysteem gebouwd voor de nieuwe satellieten van
het Europees Ruimteagentschap (ESA).
Dat loont niet enkel voor wetenschappelijk
onderzoek. Investeringen in de ruimtevaart verdienen zichzelf meerdere keren terug. Ze leveren
ons de technologische snufjes van de toekomst.
Als we vandaag een stukje van Antwerpen naar
Mars schieten, gebruiken we dezelfde technologie misschien morgen tijdens het bellen, het
mailen,… of toepasselijker voor deze tijd van het
jaar: het instellen van onze verwarming.

Koen Kennis:

Nabilla Ait Daoud:

Ongeveer 25 000 kleine ondernemingen zullen vanaf 2017 vrijgesteld worden van de bedrijfsbelastingen in Antwerpen. “Met
deze belastinghervorming maakt Antwerpen niet alleen werk van
een enorme administratieve vereenvoudiging, maar ook van de
herziening van de belastingen op
ondernemingen op een realistische,
eenvoudige en rechtvaardige basis,”
aldus schepen van Financiën en
Middenstand Koen Kennis. “Zowel
voor kleine als voor jonge en innovatieve ondernemers is deze fiscale
hervorming een stimulans. Hiermee
werkt het stadsbestuur consequent
verder om in Antwerpen een gunstig
ondernemersklimaat te creëren.”

campagne. De nieuwe affiches zijn momenteel al in het straatbeeld
zichtbaar. Er komen verder onder andere nog radio- en televisiespots op de nationale zenders aan, krantenadvertenties, advertenties in parkeergarages,… Dit moet er allemaal voor zorgen dat alle
bewoners en bezoekers perfect op de
hoogte zijn. Sinds kort is het bovendien mogelijk te registreren voor de
lage-emissiezone. Dat is erg belangrijk
voor personen met een beperking die,
onder bepaalde voorwaarden,
een kosteloze vrijstelling kunnen
verkrijgen. Alle informatie over de
lage-emissiezone is te vinden op
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.

Antwerpen schrapt bedrijfsbelasting voor Lage-emmissiezone gaat van start
“Na jaren voorbereiding is het in februari zover: de lage-emissiezone
25.000 ondernemers
gaat van start. Sinds begin dit jaar voeren we een communicatie-

www.n-va.be/antwerpen
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Jan Jambon

Elke Sleurs

Geert Bourgeois

Johan Van Overtveldt

Liesbeth Homans

Theo Francken

Steven Vandeput

Philippe Muyters

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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