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Vlaams volksvertegenwoordiger Manuela Van Werde:

“Sinjoren dragen stadhuis in hun hart”
Tot 2020 verandert ’t Schoon Verdiep in een Schone Slaapster. Tot dan blijft het stadhuis gesloten voor een
hoognodige restauratie. Na 450 jaar hadden de authentieke elementen zoals het ‘gouden’ behangpapier en de
schilderijen een grondige renovatiebeurt nodig. Anders zou de schade niet meer te herstellen zijn.
Het stadsbestuur maakt van de nood een deugd en ziet in dit
groot onderhoud ook een efficiëntieoefening. De kabinetten,
die nu nog verspreid zijn over de Grote Markt, komen vanaf
2020 allemaal onder het ‘stadhuisdak’ te zitten. Het gebouw
zal natuurlijk energievriendelijker worden, maar het moet er
ook aangenaam en gezond werken zijn. Het stadsbestuur wil
er een ‘huis van de stad en de Antwerpenaars’ van maken, met
een benedenverdieping die, net als het bestuur, toegankelijk en
transparant zal zijn.

 et gerenoveerde stadhuis moet een ‘huis
H
van de stad en de Antwerpenaars’ worden.

“Het Antwerpse stadhuis is bovendien Unesco-werelderfgoed
en daar moeten we extra voorzichtig mee omspringen”, zegt
Vlaams volksvertegenwoordiger Manuela Van Werde. “Maar ik
heb er alle vertrouwen in, want het project is in handen van de
specialisten van de stad en ook minister-president Geert
Bourgeois houdt een oogje in het zeil.”

Grote belangstelling

De Sinjoren toonden grote belangstelling voor ‘hun’ stadhuis.
Er waren maar liefst 170 000 bezoekers voor de tentoonstelling
‘450 jaar Stadhuis’ en de laatste rondleidingen in het gebouw
waren snel uitverkocht. Ook de veiling van interieurelementen
was een succes. Veel Sinjoren hadden wel wat centen over voor
een deurklink of een luster van ’t Stadhuis.
“Dat doet plezier, want het toont aan dat we interesse hebben in
ons gemeenschappelijk verleden. Erfgoedzorg is namelijk een
zaak van ons allemaal, wij moeten er als gemeenschap samen

N-VA Buurt en Bart De Wever Toert
Hebt u een vraag die u al zo lang aan de N-VA wilt stellen?
Is er iets waar u het met ons eens over wilt hebben? Bezoek
dan ons infostandje op een van de pleintjes in uw buurt.
Hier staan we de komende maanden in het gele N-VAtentje, telkens van 10 tot 13 uur:
17 maart: hoek Anselmostraat-Jozef De Bomstraat
14 april: 	Amsterdamstraat-Nassaustraat, op de
middenberm van de Nassaustraat
26 mei: 	Frederik Van Eedenplein, aan de ingang van de
premetro
16 juni: 	hoek Kronenburgstraat-Kloosterstraat
Bent u benieuwd naar de kijk van burgemeester Bart De
Wever? Kom dan zeker luisteren in het Crown Plaza Hotel
in Antwerpen-Zuid op woensdag 7 maart. De deuren gaan
open om 19.30 uur en we beginnen om 20 uur.

districtantwerpen@n-va.be

zorg voor dragen. Het is duidelijk dat de
Antwerpenaar zijn stadhuis in zijn hart
draagt. Een stad kan zich geen betere
bewoners wensen. Ik kijk dan ook enorm
uit naar de oplevering in 2020”, besluit
Manuela Van Werde.
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Unesco-werelderfgoed

Districtsburgemeester Paul Cordy:
“Nieuw districtshuis op komst”
Het district verhuist in 2020 naar het Harmoniegebouw. In dat
gerestaureerde gebouw krijgt het een moderne lokettenhal en
kantoren op een schitterende en uitstekend bereikbare plaats.

Districtsburgemeester Paul Cordy:

“Schijnhuwelijken maken steeds
minder kans”
Wanneer mensen trouwen, neemt de wetgever aan dat ze dat
doen om een duurzame samenlevingsband op te bouwen. Blijkt
uit voorafgaand onderzoek dat een koppel alleen maar wil
trouwen om een verblijfsvergunning te krijgen, dan weigert de
ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijksafsluiting.
Ook via een schijnsamenwoonst of zelfs een schijnerkenning
van een kind kan er gefraudeerd worden. Dat wordt op een
gelijkaardige manier onderzocht.

Doorgedreven controle

“Het aantal geweigerde huwelijksaanvragen is de laatste jaren in dalende lijn”, zegt
districtsburgemeester Paul Cordy. “Dat
heeft alles te maken met een doorgedreven
controle van elke situatie waarbij een van
de partners geen verblijfsrecht heeft. Wie
wil frauderen beseft dat hij geweigerd zal
worden en probeert niet meer.”
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Schepen voor Publiek Domein Ludo Van Campenhout:

“Groenplaats wordt groot stadsontwikkelingsproject
voor het historische hart van de stad”
Het Antwerpse schepencollege heeft stadsbouwmeester Christian Rapp aangesteld om de Groenplaats en
de ruime omgeving van het historische stadscentrum in een nieuw kleedje te steken. Daarbij kiest het
stadsbestuur er niet alleen voor om de Groenplaats heraan te leggen, maar ook om andere werken zoals de
heraanleg van de Eiermarkt, de Beddenstraat en het doortrekken van de Via Sinjoor op elkaar af te stemmen.
Eerder werd al beslist om niet alleen de Groenplaats aan te
pakken, maar ook de ondergrond ervan. Door het afbouwen van
de bovengrondse parkingtoegangen, het bouwen van een nieuw
liftencomplex, de renovatie van het metrostation Groenplaats en
het verplaatsen van de toegangstrappen wordt een ondergronds
plein gecreëerd. Daar moet ook plaats zijn voor een ruime
publieke fietsenstalling.

Stakeholders betrekken

“Bij het verder uittekenen van de plannen voor een nieuwe
Groenplaats werd steeds duidelijker dat deze heraanleg niet los
gezien kon worden van de directe omgeving”, zegt schepen voor
Publiek Domein Ludo Van Campenhout. “Binnen dit ruime gebied
zijn verschillende stakeholders betrokken, zoals onder meer de
ondergrondse parking, de Karel de Grote hogeschool, KBC, Hilton,
het winkelcentrum Grand Bazar, de handelaars, de horeca en De
Lijn. Enkele van die stakeholders plannen bovendien grote bouwen renovatieprojecten. Die moeten in overeenstemming zijn met
het nieuw aan te leggen plein en zijn ondergrond.”

Comfortabele wandelboulevard

Meirbrug. Op die manier wordt er één comfortabele wandelboulevard gerealiseerd tussen het Centraal Station en de Schelde,
waar de Via Sinjoor zal aansluiten op de nieuwe voetgangers- en
fietsas van zuid naar noord op de heraangelegde Kaaien.

Projecten op elkaar afstemmen

“Om al deze projecten zowel qua ontwerp als qua timing op
elkaar af te stemmen, heeft het schepencollege stadsbouwmeester Christian Rapp aangesteld. Het vertrekpunt voor dit
stadontwikkelingsproject zijn de ontwerpen van architect Chris
Poulissen voor de Groenplaats”, aldus Ludo Van Campenhout.

Opfrisbeurt

Aangezien het stadsbestuur ervoor kiest geen nieuwe grote
werven op te starten zolang de heraanleg van de noordelijke
Leien niet is afgewerkt, zal de realisatie
pas in de volgende bestuursperiode
plaatsvinden. In afwachting daarvan
krijgt de Groenplaats nog in de loop
van dit jaar een opfrisbeurt.

We werken ook de Via Sinjoor verder af, onder meer door
het beperken van het autoverkeer via de parkeerlus over de

Schepen voor Toerisme Koen Kennis:

“Stad in top tien Lonely Planet”
Antwerpen is opgenomen in de top tien ‘Best in Travel 2018’ van Lonely Planet. Dat is zowat de belangrijkste reisgids ter wereld,
zowel op papier als online. Het expertenpanel van de toonaangevende reisgids roept de stad uit tot een ‘must visit’ voor reizigers
en toeristen. “Deze toptienplaats levert heel wat aandacht voor Antwerpen op en inspireert ongetwijfeld veel reizigers om een
citytrip te plannen naar de stad”, zegt schepen voor Toerisme Koen Kennis.
Lonely Planet haalt tal van redenen aan om Antwerpen te bezoeken in 2018: het Museum Plantin-Moretus,
het oeuvre van Rubens, de enorme schat aan erfgoed, de toonaangevende mode, het bruisende nachtleven
en nog veel meer. Ook het barokjaar is volgens de reisgids een grote troef.

Antwerpen actief promoten
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“Dit is een fantastische erkenning voor Antwerpen”, aldus Koen Kennis. “We bereiken hiermee een enorm
groot publiek. In 2017 verschenen er wereldwijd meer dan 3 400 persartikels over de top tien, werd het websiteartikel 2,8 miljoen keer bekeken en waren er op de sociale media zelfs meer dan 230 miljoen views. Deze
waardering is een extra impuls voor ons om Antwerpen actief te blijven promoten in binnen- en buitenland.”

Goed nieuws: 54 miljoen euro voor rollend fonds overkapping Ring!
“De Vlaamse
Regering toont haar engagement voor de overkapping van de Antwerpse ring” via
@gva #oosterweel

Annick De Ridder

www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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