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Schepen van Mobiliteit Koen Kennis:

“We moeten er samen door”
De mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen slepen al twintig jaar aan.
De vorige stadsbesturen hadden plannen en ideeën genoeg, maar op het
einde van de dag slibde Antwerpen dicht. Die situatie was onhoudbaar.
De N-VA gooide het roer dan ook om en werkt hard aan de mobiliteit en
leefbaarheid van onze stad.
Begin juni gingen de werken aan het Operaplein, de knip van de
Leien, van start. Ook op andere plekken wordt er gewerkt. Dat
brengt hinder met zich mee voor onze bewoners, bedrijven en
bezoekers. Daarom nemen we tal van maatregelen om de stad zo
goed mogelijk bereikbaar te houden en de impact van de werken
te verminderen.

Maatregelen voor betere bereikbaarheid

Zo werd net voor de knip de gloednieuwe tramtunnel onder
de Leien in gebruik genomen. Vanaf nu rijden tramlijn 8 en
10 ondergronds, zodat ze geen hinder ondervinden van de
verkeersdrukte. Ook de noordelijke wijk Luchtbal kreeg een
tramverbinding. Tram 6 verbindt voortaan Olympiade met de
Park and Ride (P+R) op de Noorderlaan en zorgt zo voor een
vlotte verbinding met het stadscentrum.
Na de knip volgen we, samen met onze partners, de verkeerssituatie op de voet en sturen we bij waar mogelijk. Zo bleek de
filedruk op de Charles De Costerlaan en de Halewijnlaan op
Linkeroever erg hoog. Daarom werd een extra rijstrook vrijgemaakt op de ventwegen waar de bussen rijden. We blijven
ook adviseren dat wie geen woon- of werkbestemming heeft op
Linkeroever, gebruik maakt van de Kennedy- en Liefkenshoektunnel of van de P+R Linkeroever.
Op de Halewijnlaan kwam er ook verkeerssignalisatie bij die
duidelijk aangeeft welke rijstrook automobilisten moeten kiezen
om respectievelijk richting E34 en richting Waaslandtunnel
te rijden. Door die voorsorteermaatregel stroomt het verkeer
vlotter door.

“Het project Noorderlijn is
een enorme vooruitgang.”
Edith Boeckmans,
districtsraadslid

Verder bekijken we of we de lichtenregeling verder kunnen
optimaliseren in de omgeving van de Waaslandtunnel – zowel
op linker- als rechteroever – om daar de doorstroming te
verbeteren.
Aan alle belangrijke invalswegen naar het centrum is sinds de
knip immers een doseringsprincipe toegepast om een volledige
blokkering in de binnenstad te vermijden en een vlotte doorstroming van openbaar vervoer – en daarmee de bereikbaarheid van
de stad – te garanderen.
We blijven reizigers ook adviseren om maximaal gebruik te
maken van de P+R’s aan de stadsrand en van de beschikbare
trein- en tramverbindingen. Het openbaar vervoer is immers een
belangrijke minderhindermaatregel tijdens de werken.

Informatie voor bewoners en bezoekers

Via een communicatiecampagne informeren we bewoners en
bezoekers van Antwerpen over de werken. Daarnaast is er ook
een nieuw signalisatieplan dat bestuurders via de juiste toegangspoorten naar het stadsdeel van hun bestemming leidt.
“We beseffen dat de verkeerssituatie momenteel voor heel wat
weggebruikers niet evident is, maar we moeten erdoor”, zegt
schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Uiteraard willen we de
overlast het komende anderhalf jaar zoveel mogelijk beperken.
We zetten daarom hard in op goede communicatie. Het moet
voor iedereen duidelijk zijn: Antwerpen blijft bereikbaar tijdens
de werken.”

“We investeren volop in fietsinfrastructuur en nieuwe vervoersmodi.”
Martijn Van Esbroeck,
gemeenteraadslid
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Districtsvoorzitter Paul Cordy:

“Veilig naar school is meer dan een slogan”
De start van het nieuwe schooljaar is altijd spannend, ook voor ouders die zich
afvragen of ze hun kinderen wel veilig naar school kunnen sturen. Daarom
maakte de N-VA de schoolomgevingen de voorbije jaren al heel wat veiliger.
Aan scholen geldt nu overal een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
We maakten de voetpaden aan de toegangen ook breder, zodat de zichtbaarheid en de beschikbare ruimte voor de kinderen optimaal is.
Schoolstraten vanaf september

We willen scholen, ouders en buren van scholen ook stimuleren om schoolstraten te maken. Tijdens het begin en het einde
van de lessen worden die afgesloten. Vanaf september start het
Koninklijk Lyceum in de Hertoginstraat met een schoolstraat.
Hopelijk krijgt dit initiatief veel navolging.
De schoolomgeving veilig maken is één ding, de kinderen moeten natuurlijk ook veilig aan de school geraken. Dankzij de app
Route2school weten we meteen waar de leerlingen problemen

ondervinden. Er kwamen meer dan twintig knelpunten naar
voor, van een fietspad in slechte staat tot onduidelijke signalisatie of onoverzichtelijke kruispunten. Die knelpunten zullen we
de volgende maanden aanpakken.
We hopen dat veel scholen aan dit project deelnemen, zodat we
de weg naar de vele scholen in ons district écht veilig kunnen
maken. Voor de N-VA is ‘veilig naar school’ niet zomaar een
slogan, maar iets waar we actief werk van maken.

“Als vader van jonge kinderen vind ik het belangrijk dat
kinderen veilig naar school kunnen. In de districtsraad heb ik
dat al meermaals onder de aandacht gebracht. Ik ben blij dat
het districtsbestuur daar werk van maakt.”
Paul Struyf, districtsraadslid

Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder:

“Renovatie liften fietstunnel is goede zaak”
Sinds juni zijn de liften in de Kennedyfietstunnel weer in gebruik, na grondige
renovatiewerken. “Dit is een goede zaak, ik heb zelf ondervonden dat het niet
makkelijk is om een fiets naar boven te duwen”, zegt Annick De Ridder. “De tunnel
is zeer gegeerd bij fietsers. Ze zullen blij zijn dat ze de liften weer kunnen gebruiken. Zeker met alle grote wegenwerken die momenteel op til zijn. Dank aan Vlaams
minister van Mobiliteit Ben Weyts dat hij hiervoor middelen heeft vrijgemaakt.”
De liften van de fietstunnel zijn gemoderniseerd om het comfort
te verhogen en storingen te voorkomen. De liftdeuren zijn nieuw,
de kooi werd gerenoveerd en de elektronica werd aangepakt.
Frustrerende pannes behoren hopelijk tot het verleden. Binnenkort worden ook de liften van de prachtige Sint-Annatunnel (de
voetgangerstunnel) gerenoveerd. “Door het erfgoedkarakter
zullen deze renovatiewerken iets langer duren. We willen niet
dat de charme verloren gaat”, zegt Annick.

Gratis veerdienst

Om de bereikbaarheid tussen linker- en rechteroever zoveel mogelijk te garanderen tijdens de werken, is er een gratis veerdienst.
Sinds 1 juli vervoert de overzetboot ‘de Schelde’ reizigers tussen
de steiger aan de Thonetlaan (Linkeroever, vlakbij de zeescouts)
en het Steen (Rechteroever).
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“Uiteraard juich ik de heropstart van het veer toe”, zegt Marita
Wuyts, districtsraadslid en zelf trotse inwoner van Linkeroever.
“Zeker tot in 2019 – wanneer de liften van de voetgangerstunnel
weer gebruikt kunnen worden – kan de Antwerpenaar de hele
week genieten van vervoer over het water. Ik ben alvast grote fan.”

“Ik juich de heropstart
van het veer toe.”
Marita Wuyts,
districtsraadslid
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Barcelonanorm gehaald
De belangrijkste uitdaging van schepen van Kinderopvang Nabilla
Ait Daoud was ongetwijfeld het wegwerken van het tekort aan kinderopvangplaatsen. Het behalen van de Barcelonanorm was daarbij
een belangrijk doel. Volgens die norm moeten 33 op 100 kinderen
tussen de 0 en 3 jaar een opvangplaats hebben. Dat is sinds begin
augustus het geval.
De Barcelonanorm halen in een grootstad met een historisch tekort van 1 831
opvangplaatsen was niet evident. “Het is fantastisch dat we die norm gehaald hebben”, zegt schepen Nabilla Ait Daoud. “En dat ruim een jaar vroeger dan gepland.”
De grootste opportuniteit lag in het beter ondersteunen en verder uitbouwen van
zelfstandige kinderopvang. Daar waren er lege plaatsen, terwijl de stad met hoge
tekorten kampte. “Dankzij het duwtje in de rug van de stad kunnen zij hun capaciteit uitbreiden en genieten ouders van betaalbare kinderopvang”, zegt Nabilla.

Schepen Nabilla Ait Daoud is blij dat er
voor deze Antwerpse kinderen een betaalbare opvangplaats is.

Succesvolle maatregelen
Enkele concrete maatregelen hebben het verschil gemaakt. In de eerste plaats waren dat de invoering van de kinderopvangtoelage en de prefinanciering die de stad ter beschikking stelt. Zo vinden ouders een betaalbare opvangplaats. Ook de toelages voor
startende en bestaande initiatieven en de investeringstoelages hadden een grote impact. Verder maakten we acht stadspanden
gebruiksklaar voor zelfstandige opvang, goed voor meer dan 300 opvangplaatsen. Het behalen van de Barcelonanorm is geen
eindpunt. “Ik blijf streven naar voldoende kwalitatieve kinderopvang in Antwerpen. Er moet opvang zijn voor ieder kind dat daar
behoefte aan heeft”, besluit Nabilla.
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Verlengd sportplezier in Sportopia
Sportopia in Spoor Noord is zo’n succes, dat het langer open blijft. “Vroeger was dit sportpretpark
open van half juli tot half september”, zegt schepen van Sport Ludo Van Campenhout. “Nu is
Sportopia open tot na de herfstvakantie in november.”
Enkele attracties voor dit jaar zijn: de Bounz trampoline, een stormbaan, een indoor skatepark,
een dubbele circustrapeze, drie tubingbanen en een freerunningparcours. Om het aanbod voor
een langere periode aantrekkelijk te houden, veranderen de attracties regelmatig.

www.n-va.be/antwerpen

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch
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kind
€ 160
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= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
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EXPORT

302,4
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Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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op onverdoofd slachten
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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.
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Tel.:
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