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Het volledige stadsprogramma  
van de N-VA vindt u op  
www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in  
een welvarend  
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de  
ingeslagen weg van verandering.  
De voorbije jaren is Antwerpen  
opnieuw een veilige, financieel  
gezonde en meer sociale stad  
geworden. Op 14 oktober willen we 
dan ook graag met u een nieuw  
contract sluiten voor nog eens zes 
jaar doortastend bestuur.

Daarvoor hebben we sterke plannen voor 
de toekomst, die op het ledencongres onder 
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

  Zo zal wie hardnekkig sluikstort verplicht 
gemeenschapsdienst moeten doen en zijn 
afval zelf opruimen. 

  Er komt een wandel- en fietsbrug over 
de Schelde en we zetten met gescheiden 
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig 
in op verkeersveiligheid. En dankzij de 
Oosterweelverbinding, een eigen verkeers-
centrum en vervoersmaatschappij gaan we 
ons vlot verplaatsen. 

  We binden de strijd aan met eenzaamheid 
en laten niemand achter. Maar we zorgen 
er ook voor dat iedereen zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Kansarme kinderen 
horen op school. Desnoods met zachte 
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands 
en worden we allemaal Antwerpenaar. 
De stad wordt een partner bij de keuzes 
die u maakt, van uw eerste woning tot het 
rusthuis. 

En dat allemaal in een stad die nog veiliger, 
groener, bruisender, sportiever en voor  
iedereen mobieler wordt.

Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een 
welvarend Antwerpen.

Koen Kennis

Annick De Ridder

Fons DuchateauBart De Wever

Nabilla Ait Daoud
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Ontdek het BriljAntwerps verhaal in  
belevingscentrum DIVA
Het nieuwe belevings-en-kenniscentrum DIVA rond diamant en zilver aan de Suikerrui opende deze 
maand de deuren. Door een samenwerking tussen provincie, stad en Toerisme Vlaanderen brengen 
we Antwerpen Diamantstad zo opnieuw op een waardige manier onder de toeristische aandacht. “Het 
BriljAntwerps verhaal wordt via een multimediabeleving voorgesteld in zes zalen: van het vakman-
schap van diamant, over Antwerpen als wereldhandelscentrum voor diamant sinds 1447, tot de 
wereld van de diva’s en nog veel meer”, zegt schepen voor Diamant Ludo Van Campenhout.

N-VA bespaart op mandaten in intercommunales
Koen Kennis heeft het mes gezet in het aantal bestuursmandaten van intercommunales. “Ik heb een concreet 
stappenplan uitgerold om de sector te vereenvoudigen”, zegt de schepen bevoegd voor intercommunales. Op 
Vlaams niveau werden er heel wat structuren afgeschaft en fuseerden de werkmaatschappijen Eandis en Infrax 
tot Fluvius. Voor Antwerpen gaan we van drie naar één intercommunale voor meerdere nutsvoorzieningen. 
“Zo kunnen we 400 mandaten schrappen en besparen we jaarlijks 100 miljoen euro voor Vlaanderen.”

N-VA Buurt op Linkeroever
Zaterdag 26 mei strijkt de N-VA van 10 tot 13 uur 
neer op het Frederik Van Eedenplein op Linker-
oever. “Ons stadsdeel is volop in beweging, met 
de start van de Oosterweelwerken en de plannen 
voor de ‘plage’, de wandeldijk en het park. Linker- 
oever wordt de groene long van Antwerpen. 
Maar er zijn ook uitdagingen en problemen zoals 
verkeersdrukte, de vergrijzing, (kans)armoede, 
criminaliteit en alles wat met een veranderende 
samenleving gepaard gaat”, zegt districtsraadslid 
Marita Wuyts. “De N-VA heeft een sterk wijk-
team op Linkeroever dat die dag samen met onze 
districts- en stadsmandatarissen naar u luistert en 
uw vragen beantwoordt.”

Volgende wijkbezoeken
  16 juni: hoek Kronenburgstraat- 

Kloosterstraat
  15 september: hoek  

Belgiëlei-Charlottalei

Lange Koepoortstraat 
in nieuw kleedje
“De Lange Koepoortstraat telt heel 
wat nieuwe winkels en horecazaken, 
maar is tot op de draad versleten”, 
zegt districtsvoorzitter Paul Cordy. 
“Dit jaar nog leggen we de straat 
aan als woonerf. Wagens en fietsers 
kunnen daar nog stapvoets rijden, 
maar voetgangers krijgen voorrang 
in de hele straat. En er komt groen 
in de straat.” Ook gemeenteraadslid 
en buurtbewoonster Martine Vrints 
reageert erg tevreden. “De Lange 
Koepoortstraat gaat er sterk op 
vooruit. Ik ben blij dat het district 
dit mee  
ondersteunt.”

Nieuwe samenwerking voor OCMW
OCMW-raadslid Marco Laenens stelt geregeld vast dat mensen die een beroep doen op het OCMW mist spuien 
over hun verblijfsplaats. Het OCMW werkt met verschillende landen samen om informatie te bekomen over 
bezittingen in het thuisland. Voor de andere landen besloot het OCMW om een firma in te schakelen die samen-
werkt met onder meer ambtenaren en notarissen. “Dankzij die samenwerking kunnen we elke klant met bezit-
tingen op dezelfde manier beoordelen. Zo kunnen we de mensen die het het hardst nodig hebben, beter helpen.”

Nieuwe camera’s in 
premetrostations
In de drukste premetrostations van 
Antwerpen zal De Lijn verouderde 
camera’s vervangen door 500 nieu-
we Full HD-beveiligingscamera’s. 
De nieuwe camera’s zijn in staat om 
verdachten herkenbaar in beeld te 
brengen. “Uit een rapport van de 
politiediensten blijkt dat de beelden 
van een groot aantal camera’s in de 
premetrostations van Antwerpen 
niet bruikbaar zijn. Bruikbare  
camerabeelden zijn cruciaal voor 
de veiligheid van 
passagiers en 
chauffeurs”, zegt 
Vlaams Parle-
mentslid Annick 
De Ridder. 

Ludo Van Campenhout, 
schepen voor Diamant

Koen Kennis, schepen bevoegd voor intercommunales

Marita Wuyts,  
districtsraadslid

Paul Cordy, 
districtsvoorzitter

Annick De Ridder,  
Vlaams Parlementslid

Marco Laenens, 
OCMW-raadslid
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


