
Geniet van de zomer!

Terugblik op 11 juliviering
Het district Antwerpen organiseerde in het weekend voor de Vlaamse feestdag naar jaarlijkse gewoonte Feesten in het 
Stadspark.

Onze districtsschepen Charlie Van Leuffel (bevoegd voor onder andere Evenementen) is zeer tevreden over het mooie weekend: 
“Vele jongeren en gezinnen genoten van sport, petanque, kinderanimatie, een poëzieroute, DJ’s en Nederlandstalige optredens zoals 
Camille en Mama’s Jasje. Dat allemaal in leuk gezelschap en met lekker eten en drinken onder een stralende zon.”

Ook gaf districtsburgemeester Paul Cordy een rondleiding in het Stadspark voor geïnteresseerde leden. Op 11 juli werd er nog verder 
gefeest met optredens op de Grote Markt. Onze Vlaamse feestdag werd meer dan terecht goed gevierd tijdens dat lang weekend!

Noteer alvast in uw agenda!
ilt u ons graag ontmoeten of een evenement georganiseerd door N-VA district Antwerpen bijwonen? Dat kan! Hieronder vindt 
u alvast een samenvatting van wat er binnenkort op de planning staat.

• 3 september van 10 tot 13 uur: ons eerste wijkbezoek gaat door op de hoek 
 van de Jan Van Gentstraat, Van Der Sweepstraat en Gentplaats. Zit u met 
 vragen, verzuchtingen of wil u de lokale afdeling leren kennen? Dan is dit het 
 uitgelezen moment daarvoor.

• 17 september vanaf 16 uur in het scoutslokaal De Karakol op Linkeroever: 
 onze langverwachte barbecue met als speciale gast Zuhal Demir. Inschrijven 
 kan via onze website www.districtantwerpen.n-va.be. 

• 1 oktober van 10 tot 13 uur: ons tweede wijkbezoek op het Sint-Jansplein, 
 bij de hoek van de Sint-Gummarusstraat.

• 16 oktober om 11 uur in zaal Why Waai in Sint-Andries: een tweegesprek 
 tussen Bart De Wever en Mark Elchardus, schrijver van het boek ‘Reset: 
 over identiteit, gemeenschap en democratie’ en voormalig officieus 
 huisfilosoof van de Vlaamse socialisten.

• 5 november van 10 tot 13 uur: ons derde wijkbezoek in de Lange Lozanastraat aan de hoek met de Van Schoonbekestraat.

“Samen met onze leden genoten we van Feesten in het Stadspark.”

Antwerpen
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Nieuwe riolering en wegdek voor de Hoogstraat
U hebt zich vast al geërgerd aan de slechte staat van de Hoogstraat, die er de laatste twee jaar maar belabberd bijlag. Daarom 
beginnen we dit najaar met de heraanleg. Er komt nieuwe riolering, we leggen een nieuw wegdek en als kers op de taart zullen 
een aantal mooie historische gevels extra worden uitgelicht.

Waarom dat zo lang geduurd heeft, gezien De Grote en Kleine Pieter Potstraat, de 
Haverstraat en de Haarstraat al werden aangelegd? Er moesten daarvoor heel wat 
leidingen vernieuwd worden, en dat betekende dat we ook al enkele keren de 
Hoogstraat moesten opbreken, met een slecht wegdek als gevolg. 

Adempauze horeca
In september 2021 wilden we dan starten met de Hoogstraat zelf, maar dat lag voor 
de handelaars en horeca zeer moeilijk. Zij vroegen een adempauze na de maanden 
verlies die ze hebben geleden door de coronacrisis. Die periode is nu afgelopen en dus 
gaan de werken van start. In het voorjaar van 2023 zal u de vernieuwde Hoogstraat 
kunnen bewonderen.

Met de heraanleg van de Hoogstraat zetten we een volgende stap in het verfraaien van 
de wijk tussen het noordelijke deel van de Nationalestraat, de Scheldekaaien en de Suikerrui. Vorige jaren legden we al de Sint-
Andriesstraat, de Steenhouwersvest, Muntstraat en Korte Ridderstraat aan. De Oever werd een pleintje waar u graag op een bankje 
wil zitten of een terrasje wil doen. Ook Sint-Jansvliet werd in een fris nieuw kleedje gestoken, daar gaan we binnenkort ook de ingang 
van de voetgangerstunnel beter uitlichten. De Lange Ridderstraat vormden we om tot tuinstraat.

  Districtsburgemeester Paul Cordy

Bevrijdingsfeesten

Op vrijdag 2 september vanaf 18 uur vindt traditiegetrouw 
het gekende Bal van de Bevrijding plaats op de Groenplaats.

Charlie Van Leuffel: “Als herdenking van de bevrijding van 
Antwerpen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
organiseert district Antwerpen dit jaarlijks volksfeest met 
optredens, dansinitiaties en randanimatie in de sfeer van de
 jaren 40. Al onze leden en sympathisanten zijn van harte 
welkom om samen met ons te vieren!”

Toegang is gratis.
  

Investeren in een gezellige buurt
• Binnenkort maken we van de Leeuwenstraat, Bergstraat en 
 Gierstraat woonerven waar we ook heel wat groen zullen 
 aanplanten.

• Daarna pakken we de Vrijdagmarkt aan, waar de bomen 
 meer wortelruimte zullen krijgen en we van het plein een nog 
 aangenamer rustplekje in de stad willen maken. 

• Eens die werken achter de rug zijn, wordt het laatste stukje 
 Nationalestraat dat in het verleden nog niet werd aangelegd 
 beter aangesloten op de Groenplaats. 

• Ook de Groenkerkhofstraat en het laatste stukje Kamenstraat, 
 inclusief het hele drukke kruispunt aan de Steenhouwersvest, 
 worden dan helemaal vernieuwd. 

• In een volgende legislatuur pakken we dan de Reyndersstraat 
 en de Vlasmarkt en de Augustijnenstraat aan.

• De buurt ten zuiden van de Suikerrui is ongetwijfeld een van 
 de gezelligste plekjes in onze stad. Het is ook de plek waar we 
 met het Modemuseum, de Sint-Andrieskerk en het Museum 
 Plantin-Moretus echte publiekstrekkers hebben. Het district 
 investeerde hier de afgelopen jaren in 
 een kwaliteitsvol vernieuwd openbaar 
 domein. Ondertussen is het plan om  
 deze buurt op te waarderen ongeveer  
 halfweg. Over een paar jaar zijn alle  
 straten en pleinen daar helemaal 
 vernieuwd.

  
Paul Cordy
Districtsburgemeester
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Uit de gemeenteraad

 Uit de parlementenDe N-VA voor u aan het werk
Trots op ons prachtig gerenoveerde stadhuis
In juni openden we het prachtig gerenoveerde stadhuis. Elke dag nog ben ik verbluft door 
het resultaat. Met de meest nauwgezette zorg hebben ervaren vakmensen vier jaar lang 
onze erfgoedparel gerestaureerd. De tweede verdieping, die een bouwval was, is een ‘ver-
licht verdiep’ geworden met een ronduit spectaculair uitzicht. We kunnen ons stadhuis 
met een gerust hart aan de volgende generaties overleveren. Iedereen is welkom om het 
stadhuis te bewonderen. Tickets zijn te verkrijgen via: experienceantwerp.be/nl/aanbod/
activiteiten/geschiedenis/stadhuis-antwerpen/welkom-op-het-schoon-verdiep.

Bart De Wever, burgemeester

Versnippering van bevoegdheden
In het Vlaams Parlement vergaderde de werkgroep institutionele zaken de voorbije 
periode intensief. De versnippering van de bevoegdheden tussen het federale en het 
Vlaamse niveau kwamen er uitgebreid aan bod. Omdat de grondwet pas in 2024 
voor herziening vatbaar verklaard kan worden, diende Liesbeth Homans samen met 
N-VA-collega’s Karl Vanlouwe en Kris Van Dijck een voorstel in met quick wins die nu al 
uitgevoerd kunnen worden. Die quick wins focussen op de beleidsdomeinen waarin 
de knelpunten in de bevoegdheidsverdeling het duidelijkst zijn: gezondheid, arbeid, 
mobiliteit, energie en buitenlands beleid. 
Liesbeth Homans, Voorzitter Vlaams Parlement

Gloednieuwe Hoogmolenbrug verbindt 
Antwerps groen 
Met het gebiedsprogramma ‘Groen 
Kruis’ versterkt en verbindt de provincie 
Antwerpen de open ruimte in de sterk 
verstedelijkte noordoostelijke rand van 
Antwerpen. Regionaal Landschap de 
Voorkempen werkte in samenspraak met 
de Vlaamse Waterweg en andere partners 
een beplante ecostrook uit op de brug om 
de groengebieden Park Groot Schijn, de 
Fortvlakte, Ertbrugge, ... te verbinden. 
Naast tweevoeters zullen ook boommarters, 
eekhoorns, dassen, egels, amfibieën en 
reeën de weg naar de brug vinden.
Luk Lemmens, gedeputeerde

Vuile manieren 
Sluikstort en zwerfvuil zijn de grootste 
ergernissen van de Antwerpenaren. En 
terecht. Er zijn te veel mensen die een 
‘vetzakken’-mentaliteit hebben. De rotzooi 
die ze achterlaten verdwijnt helaas niet op 
magische wijze. Het zijn onze mannen en 
vrouwen van de dienst Stadsreiniging die 
elke dag opnieuw de straat opgaan om de 
stad proper te houden. We zoeken altijd 
mensen om onze ploegen te versterken. 
Om dat onder de aandacht te brengen, ging 
Els mee op ronde.
Els van Doesburg, Schepen van stads- en 
buurtonderhoud

Zomer vol sport
Terwijl we volop nagenieten van de gesmaakte 
terugkeer van de Sinksenfoor en het 
overdonderende succes van het WK 3x3 
basketbal, maakt Sporting A zich alweer 
op voor een drukke sportzomer waarin 
jong en oud zich sportief kan uitleven. De 
Antwerpse Sportweken staan opnieuw 
garant voor sportplezier in de schoolvakantie. 
Volwassenen op zoek naar inspanning 
en/of ontspanning vinden hun gading in 
uiteenlopende lessenreeksen (ook online!), 
start-to-lessen bij sportclubs en het gratis 
aanbod van ‘Zen in de zomer’. 
Peter Wouters, Schepen van Sport

Museum Mayer van den Bergh breidt uit
Museum Mayer van den Bergh heeft met de 
Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude een 
meesterwerk van wereldformaat op zaal. 
Maar het is een verborgen parel in onze 
stad. We voegen het museum samen met 
het voormalige woonhuis van de familie 
Mayer van den Bergh. Het hoekpand in de 
Lange Gasthuisstraat – het voormalige dis-
trictshuis – wordt hersteld tot stadspaleis. De 
unieke collectie van zoon Fritz en moeder 
Henriëtte krijgt de plek die ze verdient. Na 
eerdere renovatieplannen voor het Ruben-
shuis, de Bourla en het Vleeshuis hebben 
we met deze uitbreiding opnieuw afspraak 
met onze Antwerpse geschiedenis!
Nabilla Ait Daoud, Schepen van Cultuur

Privacy moet privacy blijven
Mag een overheid telecombedrijven 
verplichten om alle data over u bij te 
houden? Waar u zich exact bevond, 
met wie en hoelang u getelefoneerd 
heeft, welke internetsites u bezocht, 
wie u gemaild heeft? Volgens het 
Europees hof van Justitie is het 
antwoord negatief. Het is enkel 
toegestaan wanneer de nationale 
veiligheid in het gedrang is. Om die 
reden verzette ik mij in het parlement 
tegen de nieuwe dataretentiewet 
die niet enkel het gerecht maar ook 
allerlei administraties – waaronder 
de fiscus – toegang tot die informatie 
wil verlenen. De terechte strijd tegen 
criminelen mag geen schaamlapje zijn 
om onze privacy op te heffen.
Michael Freilich, Kamerlid

België chantageland bij uitstek
Het Vivaldi-project stuikt elke 
week verder in elkaar. Begin juli 
kwam daar het morele failliet van 
de regering-De Croo bij. Door 
een nieuw verdrag met Iran kan 
een door de Antwerpse rechtbank 
tot twintig jaar cel veroordeelde 
terrorist overgedragen worden én 
in Teheran gratie krijgen. Zijn straf 
werd op die manier met zestien jaar 
verkort. Ik bestreed dat voorstel 
urenlang, maar met het hoofd 
rood van schaamte gingen ook de 
kritische collega’s van Groen en 
cd&v overstag. België wordt zo 
hét chantageland bij uitstek voor 
Iraanse terroristen. 
Peter De Roover, 
Fractievoorzitter Kamer

Strengere regels voor deelsteps 
Elektrische deelsteps zijn een handig 
vervoermiddel. Maar heel wat mensen 
klagen over hinderlijk achtergelaten steps 
of roekeloos rijgedrag. Daarom neemt de 
stad maatregelen. Op drukke plaatsen zal 
de snelheid van de steps op bepaalde tijd-
stippen automatisch verminderen naar 
8 km/u. In een aantal zones schakelen de 
steps zichzelf uit (bv. in natuurdomeinen). 
In andere zones (bv. op begraafplaatsen) 
kan je de deelsteps niet achterlaten. Daar 
kan je niet uitloggen en betaal je gewoon 
verder. Met die maatregelen bestrijden 
we de overlast, niet het gebruik van de 
e-deelsteps. 
Koen Kennis, schepen van Toerisme

Vergroening en verblauwing met het 
Zuidpark 
In mei opende het eerste gedeelte van het 
nieuwe park dat op de voormalige Gedempte 
Zuiderdokken aangelegd wordt. Bij een 
volksbevraging, waaraan 3.696 Antwerpenaren 
deelnamen, kwam de naam Zuidpark als 
duidelijke winnaar uit de bus. Het eerste 
gedeelte van het Zuidpark biedt een groene 
ontmoetingsplek. Je vindt er een samentuin, 
een basketbalveld, twee speeltuinen, groene 
verblijfsplekken en heel veel bomen. Een 
mooie illustratie van wat ik bij elk project 
rond stadsontwikkeling uiterst belangrijk 
vind: vergroening en verblauwing. 
Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling

Weesvoeten in onze stad 
Raadslid Martine Vrints merkt op dat de gevolgen van de positieve transitie van 
onze stad ook minder positieve neveneffecten hebben. Weesvoeten (voeten voor 
dranghekken en meldingsborden) liggen her en der in onze stad verspreid. Ze spoort 
schepen Erica Caluwaerts daarom aan om dringend paal en perk te stellen. Want die 
rondslingerende weesvoeten kunnen gevaarlijk zijn voor onze inwoners.
Martine Vrints, Gemeenteraadslid

Rookvrije zone op sportsites
Het is geweldig dat we na drie jaar trekken aan het project Generatie Rookvrij eindelijk rookvrije sportterreinen 
in onze stad hebben. De motie van mei 2019 in de gemeenteraad levert een mooi eindresultaat op. Alle stedelijke 
sportsites worden voorzien van een rookvrije zone. Waar nodig wordt er een rookzone ingericht in de huisstijl 
van de stad. Toekomstige sportsites moeten standaard voorzien worden van een rookvrije zone. En in toekomstige 
en vernieuwde concessieovereenkomsten wordt standaard opgenomen dat er een rookvrije zone moet zijn. 
Generatie Rookvrij gaat voor rookvrije omgevingen, ook in de sportclubs!
Koen Laenens, Gemeenteraadslid

Toekomst voor cultuur
Minister-president  Jambon verraste 
eind juli cultureel Vlaanderen door 
de werkingssubsidies voor de sector 
aanzienlijk te verhogen. Samen met 
mijn N-VA-collega’s van de commissie 
cultuur schreven we een paar 
bedenkingen neer over het huidige 
en toekomstige culturele landschap. 

Manuela Van Werde, 
Vlaams Parlementslid
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


