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Lachgas is niet om mee te lachen
Op de spoeddiensten in onze ziekenhuizen neemt het aantal patiënten 
als gevolg van het gebruik van lachgas snel toe. Het N-VA-stadsbestuur 
blijft niet bij de pakken zitten en treedt streng op tegen het bezit en  
dealen van lachgas. 

U kent ze ongetwijfeld, de kleine capsules 
die u dikwijls, achteloos weggegooid, in 
onze straten ziet liggen. En natuurlijk is 
het niet fijn dat mensen hun afval zomaar 
op de openbare weg dumpen. Maar met 
deze kleine gascapsules is wel meer aan 
de hand: ze zijn de stille getuigen van een 
schadelijk gebruik van drijfgas, dat eigenlijk 
bedoeld is om slagroom te maken.  
Hoofdzakelijk jongeren hebben ontdekt 
dat het inhaleren van dat gas hen een ‘high’ 
gevoel geeft. Maar ze hebben geen besef 
dat het gebruik ook lichamelijke schade 
toebrengt. Tot zelfs blijvende invaliditeit. 

Onherstelbare gezondheidsschade

Kevin Vereecken, N-VA-gemeenteraadslid 
en spoedarts in het Stuivenbergziekenhuis: 
“Regelmatig gebruik van lachgas beschadigt 
het zenuwstelsel. Als dat niet goed behandeld 
wordt, kan de schade onherstelbaar zijn. 
Veel gebruikers denken dat lachgas  

onschadelijk is, maar het tegendeel is 
waar.”

Stadsbestuur treedt streng op

Als u in uw kennissenkring ‘gebruikers’ 
kent, spreek hen er dan op aan. U bewijst 
hen een dienst en houdt hen gezond. Want 
de gevolgen van het inademen van lachgas 
zijn allesbehalve om mee te lachen.  
Burgemeester Bart De Wever heeft beslist 
dat er meer aandacht besteed zal worden 
aan het bezit en het dealen van lachgas. 
Wordt lachgas in verdachte omstandig- 
heden aangetroffen of verkocht? Dan zal 
dat bestraft worden. 

 Het inhaleren van lachgas kan tot onherstelbare schade aan het zenuwstelsel leiden. 

Waar blijft een volwaardig 
Borgerhouts cultureel  
ontmoetingscentrum?

Borgerhout is rijk aan cultuur. 
Die culturele rijkdom maakt het 
boeiend om in ons district te wonen, 
maar heeft ook een keerzijde: hij 
leidde in de loop der jaren tot een 
wildgroei aan vzw’s. Die wildgroei 
had op zijn beurt tot gevolg dat de 
beschikbare middelen over steeds 
meer organisaties verdeeld moesten 
worden. Dat dat problematisch kan 
zijn, wordt pas duidelijk in tijden van 
besparingen.

De vraag die we ons moeten stellen  
is hoe we aan die opeenvolgende 
besparingsgolven het hoofd moeten 
bieden. Het antwoord op die vraag  
is meer samenwerking. N-VA  
Borgerhout is al langer voorstander 
van een heus cultureel ontmoetings- 
centrum (COC). Dat kan een 
overkoepelende structuur zijn die 
enerzijds de beschikbare middelen 
efficiënter inzet, maar anderzijds 
ook de eigenheid van de aangesloten 
vzw’s blijft respecteren.

Hierbij doen we dus nogmaals een 
oproep aan alle betrokkenen om 
hun egelstelling te verlaten en de 
handen in elkaar te slaan. Cultureel 
Borgerhout kan er alleen maar beter 
van worden.

Hans Gooris
Voorzitter N-VA 

Borgerhout

Patrick  
Van den Abbeele
Gemeenteraadslid
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Jonge leeuwen bij 
N-VA Borgerhout
N-VA Borgerhout heeft heel wat jonge krachten 
in haar rangen. Maak kennis met jonge leeuwen 
Wouter Luykx, Eva Van Keer en Gillie Van de 
Meersche.

Wouter Luykx

Wouter is 26 jaar en woont aan 
De Schans. Hij is sportief, sociaal 
en heeft een hands-onmentaliteit. 
Die eigenschappen vertalen zich 
in een interesse in onder meer 
sport, cultuur en een correct 
financieel beheer.

“Jongeren zijn de toekomst van 
de wereld en van Vlaanderen. 
Jongeren in de politiek zijn nodig 
om hun toekomst zelf te bepalen 
en mee te bouwen aan een groots 
Vlaanderen.

Ik hoop dat Borgerhout in de 
toekomst een district wordt dat 
de stad niet als verontschuldiging 
maar als constructieve partner 
beschouwt. Een district waar 
iedereen zich thuis voelt, maar ook 
zorgt voor een goede samenleving 
door de problemen samen aan te 
pakken.”

Eva Van Keer

Eva is enthousiast, veelzijdig, 
plichtsbewust. Ze houdt van 
eenvoudige sociale aspecten in het 
leven, zoals nieuwe mensen leren 
kennen en afspreken met vrienden 
en familie. Als ex-stand-upcomedian 
geeft ze graag een grappige toets aan 
wat ze doet. 

“Jongeren in de politiek zijn meer 
dan nodig. De N-VA staat als partij 
uitermate positief tegenover de jonge 
garde en gelooft in een gezonde mix 
van verschillende leeftijden. Als 
jongere wordt er naar u geluisterd. De 
inzet en vaardigheden van jongeren 
zijn bij ons heel belangrijk. 

Ik zou graag meer kleine groene  
plekken zien verschijnen in ons  
district, als groene sproeten in de 
stad. Dat is niet alleen gezonder, 
maar ook aangenamer leven! Ik wil 
ook heel graag meer impact hebben 
op de jongeren in ons district. Tijdens 
schoolbezoeken en debatten merk ik 
dat Borgerhout veel potentieel heeft. 
Dat wil ik verder ontwikkelen.” 

Gillie Van de Meersche

Gillie is een jonge mama van drie 
vrolijke (b)engels, met wie ze in de 
Tuinwijk woont. 

“Als mama draag ik veiligheid 
hoog in het vaandel. In Borgerhout 
moeten onze kinderen ongestoord 
kunnen buitenspelen. Het moet een 
plek zijn waar jong en oud samen 
zichzelf kunnen zijn, met buurten 
waarin iedereen samenwerkt. 

Jongeren met frisse ideeën zijn 
meer dan welkom. Het zou leuk 
zijn dat zij meestappen in ons  
avontuur om van Borgerhout een 
plek te maken waar iedereen zich 
kan ontplooien tot een uniek  
individu.”

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan  
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid
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De N-VA voor u aan het werk
Een veilige en rustige stad 
“Oudjaarsnacht is in Antwerpen een feest. Sinds 
enkele jaren zien jongeren dat helaas ook in onze 
stad als een vrijgeleide om buurten op stelten te zetten. 
Niet alleen met vandalisme op straat, zoals het in 
brand steken van vuilnisbakken, maar ook door 
voertuigen te viseren en zelfs vuurpijlen op gebouwen 
af te schieten. Onze politie leverde uitstekend werk: 
ze kon enkele tientallen vandalen oppakken. En we 
leren uit alle situaties. Volgende keer zullen we nog 
korter op de bal spelen om oudjaar veilig en rustig 
te houden voor alle Antwerpenaren.” Bart De Wever, burgemeester

Passerelle verbindt Spoor Oost 
met Sportpaleis
“Op 10 januari drukte ik op de knop 
voor de plaatsing van de passerelle van 
Spoor Oost naar de Lotto Arena en het 
Sportpaleis. Vanaf de paasvakantie raken 
bezoekers via die voetgangersbrug zonder 
ook maar één kruispunt te dwarsen van 
de parking tot op de tribune.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit 

Begijnhof renoveren voor jonge 
gezinnen
“Jonge gezinnen naar Antwerpen halen 
en jonge gezinnen in de stad houden: het 
blijft een uitdaging. De stad zoekt steeds 
formules en locaties die betaalbaar wonen 
mogelijk maken, zonder te vergeten wat 
voor jonge gezinnen belangrijk is. Het 
Begijnhof is wat dat betreft een buitenkans. 
We nemen het Begijnhof in erfpacht van 
het bisdom en renoveren het. Omdat de 
stad als verhuurder optreedt, zorgen we 
voor een redelijke huurprijs voor jonge 
starters in de stad.”

Fons Duchateau, schepen van Wonen

Nabilla Ait Daoud, schepen van 
Kinderopvang

Meer betaalbare plaatsen in de 
kinderopvang
“We lanceren een nieuwe oproep aan de 
Antwerpse kinderopvanginitiatieven om 
in te stappen in het stedelijke systeem van 
de presubsidie. Dat wil zeggen dat ouders 
met kinderen in een deelnemende opvang 
een stedelijke toelage krijgen op basis van 
hun inkomen. Sinds de opstart van de 
presubsidie heeft de stad de kinderopvang- 
factuur voor de ouders van 1.140 jonge 
kinderen betaalbaar gemaakt.”

Provincie trekt kaart van duurzaamheid
“De N-VA maakte in het meerjarenplan van de provincie Antwerpen toonaangevende keuzes. 
Dankzij de afschaffing van de partijdotaties bespaart de provincie 2 miljoen euro: een politieke 
primeur. En met 117 miljoen euro investeringen in fietsinfrastructuur en 1,2 miljoen nieuwe 
bomen trekken we voluit de kaart van duurzaamheid.” Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Vernieuwde Scheldekaaien en 
Gedempte Zuiderdokken
“Ik zet alles op alles om nog een aantal 
delen van de Scheldekaaien af te werken: 
het tweede deel Sint-Andries Zuid van de 
Scheldestraat tot aan het Zuiderterras, het 
eerste deel van de Centrale Scheldekaaien, 
het Loodswezen en een groot deel van de 
Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid 
komen in aanmerking. Ook de werken aan 
de Gedempte Zuiderdokken zijn eindelijk 
hervat. Als Zuidbewoner kijk ik samen met 
u enorm uit naar het prachtige park dat de 
buurt weer zuurstof zal geven.”

Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling

Peter Wouters, schepen van Sport

Honderd jaar Olympische Spelen 
uitgebreid gevierd
“Het is dit jaar honderd jaar geleden dat 
Antwerpen gaststad was voor de Olympische 
Spelen. Dat laten we niet onopgemerkt 
voorbijgaan. De olympische waarden van 
excelleren, respect en vriendschap zitten in 
het DNA van de Antwerpenaren. Met een 
ambitieuze sportkalender voor heel de stad 
en alle districten zetten we nog meer inwoners 
aan het sporten.”
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Eerlijkere huurprijzen voor sociale woningen
“Dankzij een Vlaamse correctie zijn de sociale huurprijzen 
nu beter aangepast aan het werkelijke inkomen van de 
bewoners en aan de kwaliteit van de woning. Stijgt uw 
inkomen? Dan is het logisch dat de huurprijs mee stijgt. 
Zo daalt het aandeel van de belastingbetaler. Er komt ook 
extra steun voor gezinnen met volwassen kinderen met  
een beperking.”

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Achter de schermen in het parlement

Bosnië-Herzegovina op bezoek in het parlement
“In februari bracht een delegatie uit Bosnië-Herzegovina een 
werkbezoek aan het Vlaams Parlement. Dat bezoek paste in 
de voorbereiding van de toetreding van dat land tot de EU. 
Ik ontving de voorzitters van de kantonnale parlementen 
van de Federatie van Bosnië en Herzegovina en gaf hun een 
toelichting over de werking van het Vlaams Parlement.” Liesbeth Homans, Vlaams Parlementsvoorzitter

Strijd tegen antisemitisme blijven voeren 
“De voorbije jaren duikt in linkse en extreemlinkse middens een nieuwe vorm 
van Jodenhaat op. Oproepen tot haat en geweld komen er steeds vaker voor, 
ook op sociale media. De Belgische Liga tegen het Antisemitisme bevestigt dat. 
Als linkse bewegingen en politieke partijen daarvoor blind blijven, zoals nu, zal 
het probleem alleen maar groter worden. Waakzaamheid is dus geboden: we 
moeten de strijd tegen antisemitisme blijven voeren.”

Wortel-Kolonie op Werelderfgoedlijst?
“Nederland en Vlaanderen hebben samen zeven ‘Koloniën van Weldadigheid’. 
Het zijn uitzonderlijke sites die beschermd zijn als erfgoed. We hebben samen 
een dossier ingediend om ze op de Werelderfgoedlijst te krijgen. Dat is niet 
gelukt: het Werelderfgoedcomité besliste in 2018 dat het dossier herwerkt moest 
worden. Vier van de zeven koloniën zijn authentiek genoeg om nog in aanmerking 
te komen. Eén ervan is de Vlaamse kolonie van Wortel. Begin juli valt het verdict. 
Duimen, dus!”Manuela Van Werde, Vlaams Parlementslid

Michael Freilich, Kamerlid

Stap voor stap naar rookvrije 
sportsites 
“Antwerpen streeft als Vlaamse  
sporthoofdstad naar rookvrije 
sportsites. Onze sportclubs reageren 
enthousiast. Liefst 70 van de 76 clubs 
antwoordden positief op de vraag 
om rookzones fysiek af te bakenen 
en asbakken weg te werken. Na 
het succesvolle proefproject aan 
openluchtzwembad de Molen zijn de 
Wilrijkse Pleinen en De Rode Loop 
aan de beurt.”

Koen Laenens, gemeenteraadslid

Linkse hypocrisie aankaarten
“Is het u al opgevallen wanneer u links hoort over 
vrouwen? Dat betuttelende toontje, die morele 
verhevenheid en vooral die onweerstaanbare 
drang naar meer regels. Volgens Groen heb ik 
het allemaal niet goed begrepen. Ik ben niet links 
en dan weet je zogezegd niet wat goed is voor de 
samenleving. Het tegendeel is natuurlijk waar: 
vrouwen hoeven niet bij het handje gehouden 
te worden. Maar wanneer er van systematische 
onderdrukking écht sprake is, kijkt links weg.  
Die hypocrisie blijf ik aankaarten.”Els van Doesburg,  

gemeenteraadslid

Kristel Somers, gemeenteraadslid en lid van  
het bijzonder comité voor de sociale dienst
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Districtscollege speelt Sinterklaas met uw belastinggeld
Het al dan niet verhogen van de presentiegelden was de voorbije maanden een hot item in de Antwerpse politiek. Ook in  
Borgerhout stond de kwestie op de agenda, maar de beslissing die werd genomen bleek allesbehalve transparant. 

De districtsraad besliste om de presentiegelden in Borgerhout 
niet te verhogen, maar dat was niet naar de zin van de leden 
van het districtscollege: die wilden hun eigen vergoeding wél 
naar omhoog. Nadat de N-VA de verhoging aankaartte in de 
districtsraad, werd er met kunst- en vliegwerk naar een oplossing 
gezocht. Hoe konden de districtsburgemeester en -schepenen 
de verhoging verkopen aan de Borgerhoutenaar in de straat? 

College kon verhoging vergoeding wél weigeren

Groen, sp.a en het extreemlinkse PVDA deden dan maar alsof 
ze de verhoging niet kónden weigeren. Het bedrag dat overblijft 
na aftrek van kosten, zouden ze schenken aan een project  
of vereniging van eigen keuze. Sinterklaas spelen met uw  
belastinggeld, dus. 

“Dat de collegeleden de verhoging niet konden weigeren,  
klopt niet”, zegt districtsraadslid Eva Van Keer. “Het intern 
reglement van de stad spreekt dat duidelijk tegen. Ze hadden  
wel degelijk neen kunnen zeggen tegen de verhoging. Was het een  
vergetelheid? Het zou kunnen, maar de waarheid klonk anders.”

Subsidies in persoonlijke naam

Toen de districtsschepenen tijdens de raadszitting hoogmoedig 
afstand deden van hun extra vergoeding, werd al vlug duidelijk 
waarom. Het was een slinkse vergetelheid. Met de verhoging  
van hun districtsvergoeding kunnen ze de volgende jaren naar 
hartenlust en in persoonlijke naam organisaties en projecten 
subsidiëren. Je zou voor minder je verhoging vergeten te  
weigeren. 

Betty Van de Wauwer legt eed af 
als districtsraadslid
Vorige maand nam Kurt Van Daele met pijn in het hart afscheid 
van de districtsraad. De volgende jaren gaat hij zich als tandarts 
inzetten voor het nieuwe mondzorgtraject van de stad Antwerpen. 
We wensen Kurt veel succes met die nieuwe uitdaging. 

Eindelijk stilte in de Tuinwijk
Dat omgevingslawaai een belangrijke invloed heeft op 
de leefbaarheid van een stad, zal niemand ontkennen. 
Chronische blootstelling aan omgevingsgeluid en  
gezondheidsproblemen gaan dikwijls hand in hand. 
Twee jaar geleden kreeg de vervanging van de geluids-
schermen in de Tuinwijk dan ook eindelijk groen licht. 

Dankzij de niet-aflatende inzet van schepen Nabilla Aid 
Daoud, die toen bevoegd was voor leefmilieu, kwam 
er eindelijk een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de stad en Vlaanderen tot stand. Een samenwerkings-
verband dat volgende maand tot resultaat zal leiden. 
Eind maart, begin april starten de werken die het leven 
en werken in de Tuinwijk een stuk aangenamer zullen 
maken. 

Hans Gooris
Voorzitter N-VA 

Borgerhout

Eva Van Keer  
Districtsraadslid

Dat de collegeleden de verhoging van hun vergoeding 
niet konden weigeren, klopt niet.”

Maandag 17 februari  
legde Kurts opvolger  
Betty Van de Wauwer de 
eed af als nieuw lid van 
onze fractie. Ook Betty 
wensen we veel succes 
toe. 
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

012419


