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Antwerpen viert 100 (+1) jaar Olympische Spelen
In 2020 mocht Antwerpen zich
al 100 jaar met trots olympische
stad noemen. “Door corona
moesten we het geplande jubileumjaar uitstellen. Om alsnog
iedere Antwerpenaar onder
te dompelen in de olympische
sfeer van weleer, sloegen de
stad en het district de handen
in elkaar voor een coronaveilig
herdenkingsprogramma”,
blikken districtsschepen van
Sport Charlie Van Leuffel en
stadsschepen van Sport Peter
Wouters tevreden terug.

Stedelijk sportschepen Peter Wouters, districtsschepen van Sport Charlie
Van Leuffel en BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive gaven het olympische
monument zijn definitieve plek in het Olympiadepark op het Kiel.
De VIIde Olympiade werd in 1920 in Antwerpen georganiseerd. Daarmee behoort Antwerpen wereldwijd tot een
selecte groep van 23 olympische steden. Om dat te vieren werd het Antwerpse Kiel, dat tijdens die Spelen opgewaardeerd werd tot olympische site, extra in de verf gezet. U vond er onder andere een openluchttentoonstelling, een
‘Walk of Fame’ en een kunstenparcours.
Olympische reis door Antwerpen
De allergrootste blikvanger was ongetwijfeld het monument van de olympische ringen dat burgemeester Bart De Wever
en de sportschepenen in het voorjaar onthulden aan het sportcentrum Wilrijkse Plein. Niet toevallig op een boogscheut
van het Nachtegalenpark, waar de Belgen destijds vier gouden medailles in het boogschieten veroverden. Van daaruit
begonnen de ringen aan hun rondreis door Antwerpen en zijn olympische geschiedenis: van een eerste stop aan de
ZOO, waar in 1920 de bokswedstrijden plaatsvonden, gingen ze richting het Operaplein nabij het oude Palais de Glace,
en daarna naar het olympische zwemcentrum Wezenberg.
Prachtig jubileum
Op 12 september, exact 101 jaar na het einde van de Olympische Spelen in 1920, kreeg het monument zijn definitieve
plek in de schaduw van het olympische stadion in het nieuwe Olympiadepark, in aanwezigheid van BOIC-voorzitter
Jean-Michel Saive. De eerste Antwerp Night Marathon en een volksfeest op het Kiel sloten dit prachtige jubileum af.
Herbeleef het olympische herdenkingsjaar via de website olympischespelen.antwerpen.be
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N-VA-boegbeeld Peter De Roover versterkt lokaal partijbestuur
Onze N-VA-afdeling verwelkomt Peter De Roover als nieuw bestuurslid. Peter verhuisde van Mortsel naar Antwerpen-Noord.
Als fractievoorzitter in het federaal parlement is hij een vertrouwde conservatieve stem geworden in het maatschappelijke debat.
De wortels van De Roover liggen in Antwerpen, meer bepaald in Berchem.
Na zijn opleiding toegepaste economische wetenschappen koos Peter voor het
onderwijs. Naast lesgever bleef De Roover een gepassioneerd voorvechter van de
Vlaamse zaak. Op 27-jarige leeftijd schopte hij het tot voorzitter van de Vlaamse
Volksbeweging.

Maak kennis met schepen Els van Doesburg
Els van Doesburg (32) volgde in juni Fons Duchateau op als schepen van Wonen, Stads- en
Buurtonderhoud, Groen, Dierenwelzijn en Gezondheids- en Seniorenzorg. U leert haar vast
nog kennen, maar alvast een voorsmaakje in drie vraagjes.
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Oppositieleider tegen paars-groen
Na lang aandringen zwichtte De Roover in 2014 voor de partijpolitiek. Vanop
de derde plaats werd hij verkozen in de gele golf die Vlaanderen overspoelde. Na
twee jaar in de Kamer kozen zijn collega’s hem als fractievoorzitter. Als oppositieleider ontbindt hij er nu zijn duivels tegen de paars-groene regering.

Eerste gedachte toen je schepen

Grootste uitdaging?

Grootste ergernis?

werd?

“De schoenen van Fons Duchateau
vullen is op zich al een gigantische
uitdaging, maar deze dagen is
dat vooral de organisatie van het
vaccinatiedorp en de derde
prikken voor wie het nodig heeft.
De Vivaldi-regering maakt dat
niet makkelijker.”

“Naast het echte sluikstort dat ik
wil aanpakken, is dat het sluikstort
dat sommigen in de hoofden van
jongeren achterlaten. En dan heb ik
het over het woke-gedoe. Ons hoger
onderwijs moet jongeren leren hoe
ze hun denken kunnen ontwikkelen.
Niet wat ze moeten denken.”

“Een beetje stress. Maar vooral:
springen en zwemmen. Ik was me
bewust van het enorme voorrecht
om dit te mogen doen én van de
verantwoordelijkheid die op mijn
schouders rust.”

Het Steen is opnieuw het centrum van ‘t Stad
Na een jarenlange sluiting heette schepen van Toerisme Koen Kennis eind oktober het grote publiek opnieuw feestelijk welkom
in het vernieuwde Steen.
Het eeuwenoude gebouw onderging een totale metamorfose. “De oude poort
naar de stad staat opnieuw open”, wist schepen Kennis in zijn toespraak te
vertellen. Zeer letterlijk zelfs: cruisepassagiers betreden Antwerpen voortaan
via een nieuw ponton door Het Steen. De oude delen van de burcht zijn
gerestaureerd en aangevuld met een moderne nieuwbouw.
Fenomenaal uitzicht
Bewoners, toeristen en dagjesmensen kunnen dagelijks terecht in het bezoekerscentrum. De stadswinkel biedt zoals vanouds informatie en advies over de stad,
uitstapjes en bezienswaardigheden. U kan er zelfs een ticket kopen voor exposities en voorstellingen. Dé blikvanger is ongetwijfeld de expo ‘The Antwerp
Story’ met de hoogtepunten van Antwerpen. Het dakterras is toegankelijk voor
iedereen en biedt een fenomenaal uitzicht over de stad, de Schelde en de haven.
districtantwerpen@n-va.be

Het vernieuwde Steen is
zeker een bezoekje waard.

De N-VA voor u aan het werk
Antwerpen bruist
“De crisisperiode ligt achter ons na een indrukwekkende vaccinatiecampagne. Dankzij de
inzet van duizenden Antwerpse zorgverleners en vrijwilligers herleeft Antwerpen volop.
Honderden kleine en grote evenementen zorgen er dit najaar voor dat we kunnen genieten.
Van feesten en markten. Van onze horeca, winkels en cultuur. Maar bovenal van elkaar.
Ik kan niet wachten om u opnieuw te ontmoeten. En ik hoop dat u samen met mij een
deugddoend najaar beleeft. Antwerpen bruist!”

© Philippe Verhoeven

Bart De Wever, burgemeester

Stukje natuur opengesteld aan Lageweg
“Over enkele jaren maken de verlaten
bedrijventerreinen rond de blikfabriek in
Hoboken plaats voor een gezonde mix van
wonen, kmo’s en publieke functies, met tien
hectare toegankelijk groen. Een heel mooi
project, dat zal bijdragen tot een aangenamere en groenere buurt. Om de buurt
nu al meer ademruimte te geven, stelde
Natuurpunt in samenwerking met de stad
het gebied open. Via een nieuwe wandellus
met vlonderpad kan u genieten van dit
unieke stukje wilde natuur.”

Annick De Ridder, schepen van
Stadsontwikkeling

Antwerpen blijft dé boekenstad van
Vlaanderen
“Mooie tradities gooi je niet overboord.
Ik ben zeer verheugd dat de stad
Antwerpen mee de schouders zet onder
het nieuwe boekenfestival ‘LEES!’, de
opvolger van de Boekenbeurs. Dat vindt
plaats van 1 tot 7 november in Antwerp
Expo. De stad maakt van november een
heuse boekenmaand, met een waaier
aan festivals, expo’s, boekenmarktjes,
auteursontmoetingen en literaire
wandelingen. Kortom, Antwerpen laat
het boek niet los!”

Het Steen is weer voor de Antwerpenaar
“Eind oktober geven we Het Steen terug
aan de Antwerpenaar. U komt er te
weten wat er te doen is in ’t stad en kan
er tickets kopen voor tentoonstellingen,
concerten en evenementen. We vertellen
er bovendien de rijke geschiedenis van
onze stad en laten buitenlandse toeristen
kennismaken met de tien grootste
Antwerpenaren aller tijden. Antwerpen
krijgt er meteen ook een toren bij, van
waarop u naar de bootjes op de Schelde
kan kijken.”
Koen Kennis, schepen van Toerisme

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

Betrouwbare en transparante
diamanthoofdstad
“Wie een diamant of een juweel met een of
meerdere diamanten kocht in een Antwerpse
zaak zonder het kwaliteitslabel ‘Antwerp’s
Most Brilliant’, kan die diamanten voortaan
snel en gratis laten checken op echtheid en
kwaliteit. De stad stelde daarvoor juwelier
Orsini Diamonds aan als ‘Checkpoint
Diamond’. Dankzij dat fysieke controlepunt
kan de koper met een gerust gemoed naar
huis. We promoten Antwerpen zo nog meer
als betrouwbare en transparante diamanthoofdstad.”

Een dier is geen wegwerpproduct
“Onze asielen zitten vol met dieren
die als wegwerpproduct aan de kant
werden gezet. Mensen nemen te vaak
impulsief een hond of kat in huis. In
coronatijd piekten de ondoordachte
beslissingen. Op www.antwerpen.be/
dieren bieden we een online test aan
om na te gaan of u klaar bent voor een
hond of kat. Zo proberen we spijt achteraf te vermijden. Via sociale media
zet ik ook elke maand een asieldier in
de kijker. Zo vinden we hopelijk snel
een nieuwe thuis voor die schatten.”

Provincie brengt vergeten uitbreiding
kathedraal tot leven
“500 jaar geleden legde keizer Karel V
de eerste steen van een megalomane
uitbreiding van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Dat ‘Nieuwerck’ bleef een
onvoltooide droom. Na de brand van 1533
verdween het uit het geheugen van de
Antwerpenaar. De provincie Antwerpen,
die stevig investeerde in de brandveiligheid van onze Antwerpse trots, brengt
het tot leven met een infobrochure en
maquette. Als Antwerpenaar kan u de
kathedraal gratis bezoeken: ga zeker kijken!”

Peter Wouters, schepen van Diamant

Els van Doesburg, schepen van
Dierenwelzijn

Luk Lemmens, gedeputeerde

Achter de schermen in het parlement

Vlaams Parlement maakt werk van
controlearts
Onder impuls van parlementsvoorzitter
Liesbeth Homans besliste het Vlaams
Parlement om het statuut van de volksvertegenwoordiger kritisch onder de
loep te nemen. “Die krijgt een mandaat
van de kiezer en heeft daarom geen
klassieke werkgever-werknemersrelatie.
Het parlement wint nu onder meer
gespecialiseerd juridisch advies in over
de wijze waarop het een controlearts
kan sturen bij langdurige ziekte.”
Liesbeth Homans, Vlaams
Parlementsvoorzitter

Hard werk op archeologische sites
“Group Monument nodigde me uit
om eens letterlijk met de voeten in de
afgegraven aarde te komen staan op
een van hun archeologische sites. Heel
interessant om te zien hoe zo’n metaaldetector werkt en hoe de archeologen een
(water)put uit de ijzertijd openlegden.
Altijd fijn om met mensen uit de sector
te kunnen praten over het vak. Ik heb
veel respect voor de beroepseer die ze
aan de dag leggen.”
Manuela Van Werde,
Vlaams Parlementslid

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Michael Freilich wil militairen op straat
houden
De Joodse buurt staat onder verhoogde
terreurdreiging: niveau 3. De kans op
een aanslag is er ‘mogelijk’ en zelfs
‘waarschijnlijk’. Kamerlid Michael
Freilich zette alles op alles om de
federale regering ervan te overtuigen
de militairen daar langer op straat te
houden. “Met spijt in het hart stel ik
vast dat men niet geluisterd heeft naar
onze bezorgdheden. Nog erger is dat
ook de vragen van het politiekorps naar
extra budget of manschappen botweg
genegeerd werden.” Om de militairen
alsnog te bedanken voor hun jarenlang
inzet, organiseerde Freilich in augustus
een dankceremonie.
Michael Freilich, Kamerlid

N-VA in de bres voor holebirechten
In september verschenen in onze stad stickers met een zwart doorstreepte
regenboogvlag. Gemeenteraadsleden Mark Tijsmans en Kevin Vereecken
werden daardoor persoonlijk geraakt. Mark: “De waarde van onze samenleving
hangt samen met de aanvaarding van haar leden zoals ze zijn. Zulke boodschappen
horen niet thuis in ‘t stad.” “Het was erg confronterend om die stickers te zien,
ook al sta ik als homo stevig in mijn schoenen”, vult Kevin aan. “Bedenk eens
wat de impact is op iemand die met zichzelf in de knoop ligt.”
Met de N-VA in het stadsbestuur wordt in elk geval opgetreden. “De stad
bevuilen kan niet, zeker niet als daarmee stadsgenoten geschoffeerd worden”,
zegt burgemeester Bart De Wever. “Antwerpen heeft altijd op de bres gestaan
voor holebirechten en daar zijn we trots op.”

Mark Tijsmans en Kevin Vereecken, gemeenteraadsleden

Stad past schoolomgeving aan op vraag van leerlingen
De omgeving van het Sint-Annacollege werd veiliger
gemaakt. Dat gebeurde op vraag van de klas van meester
Koen Laenens, die na een groepswerk voor het vak Mens
en Samenleving contact opnam met schepen Koen Kennis.
Die wisselde met de kinderen van gedachten over hoe de
stad de omgeving meer op maat
van de scholieren kon maken. Dat
resulteerde in twee oversteekplaatsen
met lichten met drukknoppen op
de Halewijnlaan. Daarnaast werd
het woord ‘school’ over de hele
breedte van het wegdek aangebracht.

‘De Geknipte Kat’ komt naar
Antwerpen
Gemeenteraadslid Goedele Toen
is begaan met dierenwelzijn. Op
haar vraag of de tentoonstelling
‘De Geknipte Kat’ naar Antwerpen kan komen, antwoordde
schepen Els van Doesburg
positief. De tentoonstelling
vertelt op een leuke manier over
zwerfkatten en over de beste zorg
voor uw kat. Een aanrader voor elke
dierenliefhebber!

Koen Laenens, fractievoorzitter

Goedele Toen, gemeenteraadslid

www.n-va.be/antwerpen
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Uw vertegenwoordigers in de districtsraad

Marita Wuyts
Linkeroever

Freek Niesten
Sint-Andries

Laura Delmas
Theaterbuurt

Bart Steyaert
Haringrode

Marita zetelt sinds 2013 in de
districtsraad. Sinds 2019 leidt
ze als voorzitter de districtsraden in goede banen. Al jaren
is ze actief in verschillende
verenigingen op Linkeroever.
In de districtsraad volgt ze
alle thema’s rond senioren
nauwgezet op.

Freek is sinds 2019 voorzitter
van de N-VA-fractie. Hij is
persoonlijk medewerker in het
Vlaams Parlement. Hij volgt de
grote dossiers rond openbare
werken op, maar heeft ook
een brede belangstelling voor
‘zachte’ thema’s. In zijn wijk
is hij onder meer actief in de
Stuurgroep Sint-Andries.

Laura is ondervoorzitster van
de N-VA-fractie. Laura bracht
haar jeugd door op het Kiel en
woont sinds kort in de Theaterbuurt. Met een artistieke opleiding als achtergrond legt zij
zich in de districtsraad toe op
alles wat met cultuur te maken
heeft.

Bart is als accountant het
raadslid dat de cijfertjes in de
gaten houdt. Hij heeft interesse
in lokale handel en volgt via
sociale media goed op wat er
leeft in ons district. Facebook
en Twitter zijn een stukje zijn
leefwereld.

Annemie Demeyer
Zuid

Tannicka Bogaert
Sint-Andries

Babette Dehaen
Zuid

Edith Boeckmans
Luchtbal

Annemie woont op het Zuid
en baat daar een zelfstandige
kinderopvang uit. Als zelfstandige is ze enorm begaan met
de belangen van de lokale
middenstanders. Daarom volgt
ze ook de dossiers rond de
heraanleg van winkelstraten
mee op.

Tannicka is de jongste van de
N-VA-fractie en daarmee ook
ons aanspreekpunt voor alles
wat met jeugdzaken te maken
heeft. Dat gaat van de ondersteuning van jeugdverenigingen
tot de aanleg van sportterreinen. Ze is opgegroeid
op Linkeroever.

Babette is als hockeyspeelster
met voorsprong de sportiefste
van de fractie. Ze volgt met
grote belangstelling alle dossiers rond sport op. Ze is ook
voorzitter van de bijzondere
raadscommissie voor parken,
groen en lokale economie.

Edith zetelt sinds 2015 in de
districtsraad. Zij is de enige
verkozen politicus op Luchtbal
en verdedigt dan ook de belangen van die wijk waar het kan.
Ook de seniorenwerking van
het district draagt haar ruime
belangstelling weg.

District zet in op digitale communicatie
Districtsburgemeester Paul Cordy en districtsschepen van
Communicatie en Innovatie Charlie Van Leuffel aan het eerste
digitale scherm in het Harmoniepark. “Met dat digitale scherm
willen we snel en gericht informatie tot in de wijken brengen”, zegt
schepen Van Leuffel. “De komende jaren komen er nog vijf van zo'n
schermen bij in district Antwerpen, één in elke postcode”, vult
districtsburgemeester Cordy aan.
www.n-va.be/districtantwerpen

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

