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Paul Cordy:

“Benoitmonument eindelijk
gerestaureerd”
11 julivestival
District Antwerpen
Zaterdag 8 juli

van 15 uur tot 24 uur
• Dansen in het stadspark,
dansfeest met verschillende
Antwerpse dj’s.

Zondag 9 juli

van 15 uur tot 22 uur
• Feesten in het stadspark met
optredens van:
* Badmeester & Margarita
(klassieke muziek)
* Waar is Ken?
* Ertebrekers
* Meuris

En ook nog op zondag:

•
•
•
•

Poëzieroute door het park
Kinderanimatie
Dj Papa Mojito draait
tussendoor sfeermuziek
Huldiging van de meest
verdienstelijke vrijwilliger van
het jaar

Plaats van
afspraak

STADSPARK

De restauratie van het grote Peter Benoitmonument in het Harmoniepark is eindelijk rond. Na de eerdere heraanleg van het park wacht nu
alleen nog de komende grondige restauratie van het Harmoniegebouw
om de hele Harmoniesite in volle glorie te herstellen.
Het hele gebied lag jaren te verkommeren,
het huidige stads- en districtsbestuur
maakten eindelijk werk van de ommekeer. Het district neemt verder een hele
reeks kleinere initiatieven om kunst in het
straatbeeld te brengen.
Zo maakte het district onder impuls van
raadslid Marita Wuyts en districtsburgemeester Paul Cordy mogelijk dat een
aantal bewoners van Linkeroever hun
idee om ‘literaire stoeptegels’ te plaatsen,
konden realiseren. Met een citaat uit
een boek of gedicht gegraveerd in een
stoeptegel komen de vele schrijvers die
een straatnaam kregen op Linkeroever
tot leven. In verschillende wijken worden
lelijke elektriciteitskasten opgefleurd. In
de Karel Oomsstraat gingen zo studenten

aan de slag met de herinnering aan de Minervafabriek, moderne kunst vind je terug
in de omgeving van de Van Breestraat,
en oude foto’s laten op de De Keyserlei de
glorie van weleer zien. Het lijken kleine
ingrepen, maar ze geven meteen karakter
aan een hele buurt.
En het Benoitmonument? Je kan dit sinds
eind mei weer bewonderen, mét werkende
fontein. Zonder de jarenlange inzet van
gedeputeerde Luk
Lemmens (N-VA)
zou die restauratie
er nooit gekomen
zijn.
Paul Cordy
Districtsburgemeester

Cordula Van Winkel:
Vernieuwing speelterreinen Antwerpen Noord
Na de zomervakantie krijgen de speelterreinen van Antwerpen Noord een grondige opfrisbeurt. De speelterreintjes aan de Duinstraat, Kerkstraat, het Vincent Van Goghplein
en het Zuster Der Armenplein worden aangepakt.
Door een andere indeling van de speeltoestellen verhogen we de
veiligheid en geven we de speelterreinen een nieuwe boost.
Zo bieden we onze kinderen een leuke speelplaats vlak bij huis.
Cordula Van Winkel
Bestuurslid

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meer dan vijf eeuwen diamant in Antwerpen
Al meer dan 570 jaar lang worden er diamanten verhandeld in Antwerpen. Dat heeft schepen van Diamant
Ludo Van Campenhout laten uitzoeken door het stadsarchief in het Felixpakhuis. Een edict van de stadsmagistraat uit 1447 spreekt over ‘maatregelen tegen handelaars die valse stenen verkopen’.
“Dat bewijst niet alleen dat de stad Antwerpen toen reeds het wereldcentrum was van de diamant”, zegt schepen Ludo Van Campenhout. “Maar dat het ook toen al het voortouw nam in de eerlijke handel, zoals nu ook in de strijd tegen bloeddiamanten.”
De documenten, waaronder bijvoorbeeld ook de archieven van de Insolvente Boedels – erkend als Unesco-werelderfgoed – of de ordonnantie rond de erkenning van het diamantsnijdersambacht, krijgen een
ereplaats tijdens het diamantjaar. Dat zet tussen oktober 2017 en februari 2018 diamant centraal. Antwerpen is nog steeds het wereldcentrum van de diamant, waarlangs 84 procent van de ruwe en 50 procent van
de geslepen diamant passeert. Rechtstreeks worden 6.600 mensen in de diamantsector tewerkgesteld.
Ludo Van Campenhout

Antwerpen en Vlaanderen sluiten Toekomstverbond
Op 15 maart werd het Toekomstverbond met de Vlaamse Regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse
burgerbewegingen bezegeld. “Als Antwerps schepen van Mobiliteit heb ik dit dossier de voorbije jaren van
heel nabij gevolgd, en mee aan tafel gezeten om dit verbond mee vorm te geven”, zegt Koen Kennis.
gezamenlijk onderzoek door de burgerbewegingen en de betrokken administraties. Dit proces resulteerde vervolgens in de
goedgekeurde ambitienota ‘Over de Ring’.

Meer informatie op:
www.metkennisvanzaken.be

Ondertussen zijn al heel wat pijnpunten aangepakt en positieve
evoluties gerealiseerd:
 De urgentie van de derde Scheldekruising is ondertussen
door iedereen aanvaard;
 Er is een akkoord over Linkeroever en de positie van de
Scheldetunnel;
 Er is een akkoord over de overkapping van de ring;
 Er komt een ring rond de stad (R2 + A102) en een ring voor
de stad (R1);
 We blijven ook in de toekomst op positieve en constructieve
manier samenwerken met alle betrokken partijen: de politiek,
de administraties en de burgerbewegingen.

“Het dossier heeft jaren tot een hevige polemiek geleid. Nu kennen we een ontegensprekelijk kantelmoment voor Vlaanderen
en Antwerpen in de ondertussen 20 jaar durende Oosterweelsaga. Een moment waarop overheden en burgers mekaar hebben
gevonden. Een moment waarbij de mobiliteit en de leefbaarheid
in de Antwerpse regio en in Vlaanderen samenkomen en bezegeld worden in dit Toekomstverbond.”

Dankzij het harde werk van de burgerbewegingen en de
administraties en dankzij het niet aflatende enthousiasme en
doorzettingsvermogen van de intendant, kunnen we vandaag
dit symbolische huwelijk bezegelen met dit Toekomstverbond.

Om tot deze breed gedragen samenwerking te komen is er heel
wat water door de Schelde gevloeid. Zo werd in januari 2016
intendant Alexander D’Hooghe aangesteld. Dit was het begin
van een intensief proces om inzichten samen te brengen vanuit

Dit betekent samen blijven voortwerken – stap per stap – om de
mobiliteit en de leefbaarheid van en voor alle Vlamingen en alle
Antwerpenaren te garanderen, en om projecten in dit Toekomstverbond samen effectief tot realisatie te brengen.

Manuela Van Werde

Een pand eerst laten verkommeren en dan met subsidies de boel
rechttrekken is geen voorbeeld van goed beheer

Annick De Ridder

Betere communicatie en samenwerking met burgers door
@AntwerpAirport zorgt voor meer draagvlak vr luchthaven.
Goede evolutie!

Marita Wuyts

De toekomst hangt af van wat we nu doen.

districtantwerpen.n-va.be

“Fietsen in de verkeerde
richting is gevaarlijk.
Met onze fietsstempels
is er geen twijfel meer
mogelijk!”
Martijn Van Esbroeck
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Criminaliteit daalt opnieuw
“We maken onze Koekenstad veiliger en leefbaarder!”
burgemeester Bart De Wever

De criminaliteit daalde vorig jaar voor het vierde jaar op rij. Sinds 2012 zien we zelfs een
daling van 27 procent. Het gevolg van een kordate aanpak, een verhoogde inzet op veiligheid
en het harde werk van onze meer dan 2 000 politiemensen.
“Maar er blijven uitdagingen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Bijvoorbeeld in een gekende probleembuurt als het Statiekwartier. Daar houden politie, toezichthouders en de sociale
inspectie gerichte controles tegen malafide ondernemers. Zo geven we uitbaters en handelaars die wel bijdragen tot een aangename buurt weer ademruimte. Met zichtbare resultaten.
We zullen deze aanpak ook in andere moeilijke wijken gaan toepassen.”

Betere zorg, zelfde prijs
Deze zomer krijgt het inloopcentrum De
Vaart nieuwe uitbaters. Een grote stap
vooruit voor de daklozen in deze stad
die meer en betere opvang krijgen.
“De oppositie was razend toen ik nieuwe
sociale ondernemers aanzocht om een
project in te dienen”, stelt schepen Fons
Duchateau. “Maar het resultaat mag er
zijn. Het aantal uren dat het inloopcentrum bereikbaar is, verdrievoudigt bijna
met uitbater G4S Care. De stad investeert evenveel. De echte winst is voor de
allerzwaksten. Zij worden beter van dit
sociaal beleid.”

Tekort kinderopvang weggewerkt
Nog dit jaar werkt de stad het historisch tekort van 1800 kinderopvangplaatsen weg en behaalt zo de
norm om 33 opvangplaatsen per 100
kinderen te voorzien. “Dit enorme tekort aan kinderopvang is een drama
voor de werkende Antwerpenaar”,
stelt schepen Nabilla Ait Daoud. “Ik
heb dit tekort intussen grotendeels
weggewerkt met ondersteuning van
de zelfstandige sector. Momenteel
hebben we nog 196 plaatsen tekort.
Met de bijkomende investeringen
verwacht ik de norm dit najaar te
behalen.”

Wedstrijd promoot vernieuwende woonvormen
“We moeten
slim omgaan
met de
schaarse
ruimte.”
schepen
Rob Van de Velde

Om vernieuwende woonvormen te promoten, schrijft de stad een wedstrijd
uit waarbij bewoners of bedrijven financiële steun kunnen krijgen voor hun
projecten. Dat varieert van 100 000 euro voor kleinere initiatieven tot 500 000
euro voor projecten met meer dan 50 wooneenheden. De wedstrijd loopt nog tot
6 februari volgend jaar en staat voor iedereen open.
“Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt schepen Rob Van de Velde. “Met deze wedstrijd willen we daarom alternatief wonen
stimuleren om in te spelen op de woonuitdagingen in de stad. Tegen 2035 zal
Antwerpen namelijk 620 000 inwoners tellen, 100 000 meer dan nu.”

Antwerpse kunst palmt Den Haag in
Nog heel het jaar presenteert onze ambassadeur in Den Haag kunst uit de
provincie Antwerpen in zijn ambtswoning. De vele internationale bezoekers
worden getrakteerd op het beste dat artistiek Antwerpen te bieden heeft.
“We selecteerden werken uit de collecties van het provinciaal ModeMuseum,
Fotomuseum en DIVA en tonen werk van Antwerpse kunstenaars als Panamarenko en Guillaume Bijl”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Ik verwacht
dan ook dat heel wat bezoekers naar Antwerpen zullen afzakken om al dat
moois met eigen ogen te komen ontdekken.”

“Onze noorder-

buren ontdekken
het beste dat
Antwerpen te
bieden heeft.”
gedeputeerde
Luk Lemmens

www.n-va.be/antwerpen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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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