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Schepen voor Diamant Ludo Van Campenhout:

“Winter in teken van diamant”
Uit historische documenten blijkt dat de diamanthandel al
meer dan 550 jaar in Antwerpen actief is. Om dat te vieren
en de Antwerpenaar opnieuw kennis te laten maken met
deze boeiende economische sector, ging op 17 oktober het
Diamantjaar van start onder de titel ‘Antwerp, Diamond
Capital since 1447’ en dit met de tentoonstelling ‘Schitterend
verlangen’ in het MAS. Vanaf dan zijn ook de talrijke
historische documenten rond de diamanthandel te
bewonderen in het Felixarchief.
“Ook de Winter in Antwerpen zal volledig in het teken staan
van diamant. Zo zal iedereen het verhaal van diamant van ‘mijn
tot vinger’ kunnen bewonderen aan de hand van een 360°-film
in een Dome op het Astridplein. Ook het lichtjesdak van de ijspiste, de wish wall en de algemene aankleding van de feestmarkt
in het historische centrum zullen een ‘briljant’ uiterlijk krijgen.
Daarnaast worden het stadhuis en de gevel van het nieuwe
DIVA-belevingscentrum rond diamant ‘schitterend’ uitgelicht,
met als slot een diamanten winterbarbecue”, zegt schepen voor
Diamant Ludo Van Campenhout.

Tal van activiteiten

De diamantsector doet mee aan de themaperiode met Brilliant
Foodies, dat je toelaat te proeven van gerechten gemaakt door de
meer dan zeventig nationaliteiten die in de diamanthandel actief
zijn. Voorts is er de Expeditie Diamant en het DIVA-Valentijnsevent.
Het diamantjaar loopt nog verder met talrijke activiteiten rond
diamant, tot aan de opening van DIVA in mei 2018. Allen daarheen dus.
Meer info op www.antwerpdiamondcapital.eu

N-VA Buurt - Vertel het ons
Heb je een vraag die je al zo lang aan de N-VA wil
stellen? Is er iets waar je het met ons eens over wil
hebben? Of wil je gewoon eens praten met een van
de N-VA-schepenen, gemeenteraads-, districtsraadsof parlementsleden? Hou dan je brievenbus in de
Martine Vrints met ondernemers uit de buurt van Klapdorp.
gaten. Binnenkort valt er een uitnodiging in de bus
om ons te ontmoeten aan ons infostandje op een van de pleintjes in je buurt.
De afgelopen jaren heeft de N-VA hard gewerkt en is de stad er
met grote sprongen op vooruitgegaan. En daar willen we met
jou graag eens over praten. We doen ook onze plannen voor de
komende zes jaar uit de doeken. Alle buurten komen de volgende maanden aan bod.
Zaterdag 25 november staan we met Bart De Wever aan de
Lange Koepoortstraat. “Als buurtbewoonster zie ik positieve signalen in de wijk”, zegt gemeenteraadslid Martine Vrints. “Meer
en meer ondernemers ontdekken deze authentieke wijk in onze
binnenstad. Winkelketens vind je hier niet, wel unieke winkels.
Her en der openen er ook galerijen de deuren. Het

enthousiasme van deze ondernemers opent perspectieven voor
de toekomst. Uiteraard zal de ondersteuning vanuit de stad een
extra stimulans betekenen.”

Eerstkomende wijkbezoeken:

Z aterdag 25 november 10-13 uur: hoek Lange Koepoortstraat – Minderbroedersrui, samen met burgemeester Bart De
Wever
Zaterdag 16 december 10-13 uur: hoek Tentoonstellingslaan
– Camille Huysmanslaan
Zaterdag 13 januari 10-13 uur: Mechelseplein

Verscheidenheid en vooruitgang gaan hand in hand
"Ook dit jaar waren we met een vrolijke N-VA-delegatie aanwezig op de Antwerpse Gay
Pride”, zegt Vlaams Parlementslid Annick De Ridder. “Voor vriendschap, gezelligheid,
gelijke rechten en met deze duidelijke boodschap: verscheidenheid en vooruitgang gaan
hand in hand!”
V.l.n.r.: Wendy Simons, Martijn Van Esbroeck, Piet De Bruyn, Jean
Goedtkindt, Annick De Ridder, Bruno De Saegher en Kevin Vereecken.
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Districtsvoorzitter Paul Cordy:

“Het district wil meer groen in de stad”
Duurzaam groenbeheer in een dichtbebouwde stad als Antwerpen is niet eenvoudig.
Een plaats vinden voor nieuw groen is vaak moeilijk door de beperkte ruimte. Vaak
zitten er zoveel leidingen onder de grond dat je er geen boomwortel meer bij krijgt.
Bij de heraanleg van straten moet er vaak extra geïnvesteerd
worden om bomen te behouden. Maar soms moeten ook bomen,
die geen toekomst meer hebben, vervangen worden door nieuwe
bomen die nog vele decennia kunnen uitgroeien.
Duurzaam groenbeheer vereist planning over vele jaren en
is vooral toekomstgericht. Maar toch is er nog veel mogelijk.
Districtsvoorzitter Paul Cordy: “We zijn er de afgelopen vijf jaar
in geslaagd om niet minder dan 3 700 nieuwe bomen te planten
op het grondgebied van het district, nu al 30 procent meer dan
gedurende de vorige bestuursperiode.”

Geveltuintjes en groenslingers

“Daarnaast promoten we volop het aanplanten van geveltuintjes en groenslingers. Via een beheersplan voor de verschillende
parken kunnen we de kwaliteit van die parken in de toekomst
aanzienlijk verhogen. Bovendien hebben we eindelijk de plannen
klaar voor het park dat de volgende jaren op de Zuiderdokken
boven de ondergrondse parkings zal worden aangeplant.”
Groen in de stad is noodzakelijk voor een aangename en gezonde
leefomgeving. Het districtsbestuur heeft hier de afgelopen jaren
grote stappen vooruit gezet. Bomen, planten, bloemen: ze blijven
belangrijk voor het district Antwerpen en voor de Antwerpenaar.

Gemeenteraadslid Martine Vrints:
“Antwerpen even epicentrum van
strijd tegen namaak”

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis:
“De tijd van dromen is voorbij, nu
gaan we over tot daden”
De Ringdagen zitten er op. “Het enthousiasme bij
de Antwerpenaren was bijzonder groot”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. “Dat heb ik zelf
kunnen vaststellen. De ontwerpteams hebben veel
waardevolle input gekregen van de Ringbouwers.”
“Dit is opnieuw een symbolische stap voor Antwerpen, want met
het initiatief van de Ringdagen nemen we onze burgers mee in het
proces om samen tot een gedragen en realistisch verhaal te komen
voor een mobiel en leefbaar Antwerpen. De tijd van dromen is
immers voorbij, laten we overgaan tot daden.”
“Zowel de stad Antwerpen als Vlaanderen hebben zich voor de
eerste leefbaarheidsprojecten al financieel geëngageerd voor 1,25
miljard euro. De laatste kwesties bij de Raad van State zijn ondertussen uitgeklaard, nu kunnen we naar de tekentafel. We nemen een
vliegende start om Oosterweel te realiseren en zo de doorstroming
van het verkeer te verbeteren en we pakken de leefbaarheid in onze
stad aan met concrete overkappingsprojecten. Ik kijk alvast uit naar
de selectie van de eerste strategische projecten volgend jaar.”

In september was Antwerpen vier dagen het epicentrum van
de wereld in de strijd tegen fraude en namaakcriminaliteit.
“Niet minder dan 450 gasten, van alle uithoeken van de wereld, kwamen luisteren naar onder meer minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en burgemeester Bart De Wever”,
zegt gemeenteraadslid Martine Vrints, die het evenement mee
organiseerde.
“De aanwezigen bespraken er strategieën om de strijd tegen
namaakgoederen op te voeren. De handel in namaakgoederen
dient al te vaak om terrorisme te financieren en moet daarom
absoluut bestreden worden. Gelukkig leven we vandaag in een
stad waar er streng wordt opgetreden tegen alle vormen van
criminaliteit.”
“Uiteraard zagen we erop toe dat de lokale ondernemers konden
meewerken aan dit grootse evenement. Na afloop huldigde
organisator Europol onze stad als meest gastvrije en warme
congresstad.”

www.n-va.be/antwerpen

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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
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