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Toerist in eigen
district
Onlangs werd het enige huis dat
de Frans-Zwitserse architect Le
Corbusier in ons land liet bouwen
- en dat toevallig aan de rand van
de Tentoonstellingswijk staat - tot
Unesco-werelderfgoed verklaard.

Heraanleg Halenstraat eindelijk van start
In de Halenstraat ging na veertien jaar eindelijk de schop in de grond
voor de langverwachte fietsvriendelijke en verkeersveilige straat. “In juli
gingen de werken van start”, verklaart districtsvoorzitter Paul Cordy.
“Over enkele maanden moet de Halenstraat dan comfortabel en veilig
zijn voor alle weggebruikers.”

De Tentoonstellingswijk, een
aangename woonwijk in hartje
stad, ontstond in de jaren dertig,
en telt vele architecturale
pareltjes.
Een mooie aanleiding voor districtsvoorzitter en historicus Paul
Cordy om op zondagvoormiddag
18 september een rondleiding te
geven in de Tentoonstellingswijk.
Deze rondleiding staat open voor
alle leden van N-VA District
Antwerpen. Wil u mee en bent u
nog geen lid? Geef dan een seintje
via paul.cordy@n-va.be. Let wel,
de plaatsen zijn beperkt.

Na veertien jaar plannen
maken, is het de N-VA
die ervoor zorgt dat de
straat veiliger wordt.
districtsvoorzitter Paul Cordy

Wie ooit door de Halenstraat trachtte te
fietsen, weet dat de straat niet de meest
veilige van de stad was. Nochtans is de
Halenstraat een belangrijke invalsweg voor
Antwerpen-Noord én voor velen de meest
directe verbinding naar Park Spoor Noord.

Plannen slepen al lang aan
Al een hele tijd wou het district de straat
opnieuw aanleggen. Er moest een breed
en comfortabel fietspad komen, veilige
oversteekplaatsen, betere tramhaltes én een
wegdek waar je je auto niet op kapot reed.
In 2004 begon men aan het ontwerp voor
de straat te werken, enkele jaren later waren
de plannen klaar. Alleen, het vorige districtsbestuur slaagde er niet in de plannen
ook uitgevoerd te krijgen. Want daarvoor

moest er een akkoord zijn met andere partners zoals De Lijn en het rioleringsbedrijf.
De plannen bleven dus op de tekentafel
liggen. Eind 2012 bleek het project op een
dood spoor te zitten.

N-VA slaagt waar vorig bestuur ter
plekke trappelde
Als schepen van Publieke Ruimte trachtte
huidig districtsvoorzitter Paul Cordy de
heraanleg terug op te starten: “We brachten
de verschillende partners weer aan tafel en
na veel overleg konden we de plannen en
budgetten van de verschillende partners
op elkaar afstemmen. Uiteindelijk, na
veertien jaar plannen maken, lukte ons
wat het vorige bestuur niet lukte.”
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Centrum ‘Veilig Thuis’, een primeur voor Vlaanderen

Schepen Ludo Van Campenhout:

“Er komt tophockey op Wilrijkse Pleinen”

Eén adres voor alle dienstverlening voor vrouwen die slachtoffer werden van intrafamiliaal geweld. Een aanpak die de problemen van
het hele gezin in beeld brengt en een betere juridische aanpak. Dat is de essentie van het Family Justice Center (FJC) ‘Veilig Thuis’ dat
burgemeester Bart De Wever en schepen Fons Duchateau onlangs openden.

Op de Wilrijkse Pleinen aan Antwerp Expo openen
in september twee gloednieuwe kunstgrasvelden.
Het gaat om ‘watervelden’, speciaal voor hockey.
“Door deze investering brengen we de hockeysport
terug naar het hart van onze stad”, zegt schepen
voor Sport Ludo Van Campenhout.

Het Antwerpse FJC ‘Veilig Thuis’ is een primeur voor Vlaanderen. Dat is geen toeval. “De stad neemt al jaren het voortouw in de strijd tegen
intrafamiliaal geweld”, stelt burgemeester De Wever, “eerst via politie en parket,
later ook via hulpverlening. En nu dus in een combinatie van beiden. Met ‘Veilig
Thuis’ verlagen we de drempel naar hulpverlening voor slachtoffers. Daarmee
zorgen we dat gezinnen, en in het bijzonder ook de kinderen, sneller, beter en veilig
begeleid worden”.

Topsportcentrum voor hockeyers
Door de jaren heen verhuisden de meeste Antwerpse hockeyclubs naar de randgemeenten. Met het groeiende succes van
deze sport kwam er steeds vaker de vraag om opnieuw een
hockeycentrum in Antwerpen zelf op te richten. Sporting A, het
Vlaamse gewest en de Vlaamse Hockey Liga investeren daarom
samen in dit project.
De nieuwe hockey-infrastructuur wordt meteen hét topcentrum
voor trainingen en opleidingen van de Vlaamse Hockey Liga.
De hockeyliga start er samen met Sporting A ook een compleet
nieuwe club.

Plaats voor heel wat sporten
Met het hockeycentrum groeit deze site op de Wilrijkse Pleinen
uit tot één van de topsportclusters in het district en de stad

Ook schepen Fons Duchateau is opgetogen met het centrum dat als modelvoorbeeld
voor heel Vlaanderen geldt. “We maakten vorig jaar 1 miljoen euro vrij om dit
mogelijk te maken. Goed gespendeerd geld. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Maar er moet ook op federaal vlak nog wetgevend werk verricht worden. Het kan
niet zijn dat geweldplegers hun straf met een enkelband thuis uitzitten. Dat is een
straf voor het gezin, niet voor de dader. Ook daar maken we werk van.”
Antwerpen. Zo zijn er al een Finse piste, een sporthal, een
trapveld, een rek voor callanetics, twee natuurvelden voor rugby,
een kunstgrasveld voor rugby, twee kunstgrasvelden voor
voetbal/korfbal en drie duveltjesvelden. In september starten
ook de werken aan het gebouw met kantines voor de clubs en
kleedkamers. Die zijn volgend jaar in september klaar.

Schepen Koen Kennis:

“Stad wil toeristen de fiets op krijgen”
Met een toeristisch fietsactieplan wil de stad Antwerpen voortaan bezoekers
stimuleren de fiets te nemen. “Dat moet Antwerpen internationaal op de kaart
zetten als fietsvriendelijke locatie”, zegt Koen Kennis, schepen voor Toerisme.
Niet minder dan 28,9 procent van alle
verplaatsingen gebeurt in Antwerpen
per fiets, terwijl het Vlaamse gemiddelde
12,7 procent bedraagt. Antwerpen is dus
duidelijk een fietsstad. Per fiets kunnen
bezoekers Antwerpen op een alternatieve
en tragere manier ontdekken, en krijgen

ze de mogelijkheid andere delen van de
stad te verkennen.
Vandaag is er al een aanbod van fietstochten, fietsverhuurdiensten en
Velo-stadsfietsen. “Dat zullen we de
komende jaren verder optimaliseren”,

belooft schepen Kennis. “Dit najaar staat
de uitbreiding van de Antwerpse Velo’s
op stapel. Dat maakt het nog eenvoudiger
om de stad per fiets te ontdekken, zeker
voor locaties die op enige afstand van het
centrum liggen. Zo wordt de stad voor
toeristen nog groter en interessanter.”

Veilig spelen, dicht bij huis
Speel-o-rama was ook deze zomer weer een
succes. De kinderen konden genieten van een
bouw-, naai-, en knutselatelier, maar ook aan
glasbewerking doen of een stukje theater maken.
Om de spieren los te gooien, waren er bovendien
meerdere springkastelen voorzien. Er was ook
een discobar, en als je wou kon je ook zelf zingen.
Kortom, niemand kon er zich vervelen!
Maar de N-VA zit ook dit najaar niet stil. Vol nieuwe moed beginnen we met jeugdprojecten in ons
district. In elke wijk staan er vernieuwingen van
speelpleintjes in de startblokken. We creëren op
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meerdere pleintjes in de stad een speelgelegenheid
voor onze kinderen, zodat ze dicht bij huis, op een
veilige manier, buiten kunnen spelen.
Waar mogelijk bieden we ondersteuning van
jeugdgroepen en gemotiveerde jeugdwerkers. Het
feit dat we zo meewerken aan de ontluiking van
jonge kinderen tot zelfbewuste volwassenen is voor
de N-VA een erezaak.
Cordula Van Winkel
schepen van Jeugd in district
Antwerpen

Sportopia gaat extreem
Sporting A tovert de
Parkloods van Spoor
Noord tussen 20 juli en
28 augustus opnieuw
om tot het uitdagend
Sportopia.
“Zes weken lang
wordt het een sportief
pretpark dat mikt op
alle leeftijdsgroepen”,
zegt schepen van Sport
Ludo Van Campenhout. “Deze editie wordt nog
uitdagender, want ‘Sportopia goes extreme’ en
legt een accent op Urban Sports. Er zijn op 5 000
vierkante meter maar liefst twintig sportieve
attracties, waarvan de meeste compleet nieuw
zijn. Ook in het park Spoor Noord zelf komen
er op vier verschillende dagen spectaculaire
buitenattracties.”

U vindt alle info op www.sportinga.be.

Antwerpen nadert Europese
norm kinderopvang
Antwerpen heeft sinds het begin van de legislatuur drie jaar geleden
duizend plaatsen gecreëerd in de kinderopvang. Zo komen we zeer dicht
bij de Europese norm (de zogenaamde Barcelona-norm, die stelt dat er
opvang moet zijn voor 33 procent van alle 0-3-jarigen). Momenteel zitten
we aan 30,7 procent.
We werden bij de start van deze legislatuur geconfronteerd met een
tekort van maar liefst 1.831 plaatsen. Begin
2013 telden we 5.833 beschikbare plaatsen, of
25 procent. Nu halen we met 6.826 plaatsen
bijna de norm met 30,7 procent, dankzij onze
succesvolle kinderopvangtoelage. In de eerste
helft van 2016 zijn er maar liefst tien nieuwe
kinderdagverblijven opgestart - waarvan 4 in
een stedelijk pand - en zijn er op die manier
227 plaatsen bij gecreëerd.
“In 2017 worden er dankzij de
infrastructuurtoelage nog eens 226 plaatsen
bij gecreëerd. Momenteel zijn er nog slechts 511 plaatsen te kort om de
Barcelonanorm te halen”, aldus schepen Nabilla Ait Daoud.

Provincie krijgt Europese steun voor fietsbruggen en -tunnels
De provincie Antwerpen kan de komende jaren rekenen op 8,6 miljoen euro aan Europese steun voor
de realisatie van twee fietsbruggen en twee fietstunnels.
“Dankzij deze financiële injectie kunnen we verschillende punten op onze fietsostrades aanpakken.
Voor de fietsostrade naar Mechelen gaat het over de fietsbrug aan het station Antwerpen-Berchem en
voor de fietsostrade naar Lier om een fietstunnel in Mortsel”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens.
Ook in de Kempen wordt geïnvesteerd in een fietstunnel en een fietsbrug op de fietsostrade HerentalsBalen.
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De verandering werkt!
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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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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