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Beste Antwerpenaar
Namens N-VA District Antwerpen
wens ik u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2017. Onze
mandatarissen hebben de laatste
jaren hard gewerkt voor u en
kunnen een knap parcours voorleggen. Broodnodige investeringen in
openbare infrastructuur maken
de stad klaar voor de toekomst.
In de zorgsector voorziet het
stadsbestuur een meer kwalitatieve hulpverlening dan voorheen met
dezelfde middelen. We schaffen
pestbelastingen af, de veiligheid
neemt toe en de stad leeft en
bruist als nooit tevoren. Antwerpen
is vandaag ‘the place to be’ van de
Lage Landen.
Ik nodig u hierbij dan ook graag
uit om te komen luisteren naar
de uiteenzetting van onze burgemeester Bart De Wever op
onze nieuwjaarsreceptie op 22
januari 2017 om 11 uur in het
Elzenveld en om samen met ons
het glas te heffen op het nieuwe
jaar.

Schepen van Mobiliteit, Financiën en Middenstand Koen Kennis

Kleine ondernemingen vrijgesteld van
bedrijfsbelastingen
Ongeveer 25 000 kleine ondernemingen
zullen vanaf 2017 vrijgesteld worden van de
bedrijfsbelastingen in Antwerpen: een korting
van zo’n 200 euro. Zowel voor kleine als voor
jonge en innovatieve ondernemers is deze
fiscale hervorming een stimulans. Hiermee
werken we consequent verder aan een nog
gunstiger ondernemersklimaat in onze stad.
Met deze belastinghervorming stellen we
alle vestigingen tot en met 50 m² vrij van
de belasting op vestiging, drijfkracht en
op zaakgebonden vaste reclame. Ongeveer
25 000 van de 43 500 Antwerpse vestigingen
zien hun bedrijfsbelastingen dus wegvallen
vanaf 1 januari 2017. Dat betekent voor hen
een voordeel van gemiddeld 210 euro
per jaar. Voor privatieve innames van het
openbaar domein - zoals bijvoorbeeld voor
terrassen - blijven alle ondernemers wel nog
betalen.
Na de introductie van de citytaks, de
vereenvoudiging van de horecabelastingen

en de afschaffing van de belastingen
op vertoningen en vermakelijkheden,
slijterijen en brandstofverdelingsapparaten,
is deze nieuwe maatregel opnieuw een
belangrijke stimulans voor onze Antwerpse
ondernemers. We geven het belastinggeld
van de ondernemers dus terug aan de
ondernemers. De hele operatie is overigens
budgetneutraal.

Nieuwjaarsreceptie met
Bart De Wever
Zondag 22 januari 2017 vanaf 11 uur
Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45,
2000 Antwerpen

Maarten Vanderhenst
Voorzitter N-VA district Antwerpen

N-VA District Antwerpen wenst u
prettige feesten
en een succesvol 2017
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Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator Annick De Ridder

Oosterweelverbinding is belangrijk voor Antwerpen én Vlaanderen
Door de realisatie van de Oosterweelverbinding kan er eindelijk een einde
gemaakt worden aan de files in en rond
Antwerpen, die jaarlijks miljoenen euro’s
kosten. De Oosterweelverbinding is
belangrijk voor de mobiliteit en de tewerkstelling in onze Antwerpse regio, maar bij
uitbreiding ook in heel Vlaanderen.
De intendant bevestigde midden november
in zijn ambitienota dat het Oosterweeltracé perfect combineerbaar is met
plannen om de ring te overkappen. Voor
het eerst merken we dat er voorzichtige
toenadering is met de actiegroepen.
Ik vroeg aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts of hij desgevallend de taak

van de intendant zou willen verlengen en
hij verklaarde zich hiertoe bereid. De intendant levert immers schitterend werk:
hij zorgt er voor dat het draagvlak vergroot.
Er is 15 jaar gestudeerd en uit duizenden
pagina’s studiewerk bleek telkens opnieuw
dat de Oosterweelverbinding de beste oplossing is. Wanneer we die plannen nu ook
nog eens kunnen combineren met overkappingen, is het ogenblik aangebroken om
zich er eensgezind achter te scharen.
Als we nu geen eieren voor ons geld kiezen,
riskeert Antwerpen met lege handen achter
te blijven.

Districtsvoorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Cordy

Werken aan Marnixplaats gaan van start

Fietsen of autorijden over de kasseien in De Vrièrestraat of op de Marnixplaats is geen pretje. De kinderkopjes zorgen bovendien voor flink
wat geluidsoverlast. Tien jaar geleden werd aangekondigd dat dit zou worden hersteld, maar er gebeurde niets. Districtsvoorzitter
Paul Cordy nam het dossier in handen en begin volgend jaar gaan de werken van start.
De heraanleg van de De Vrièrestraat, Geuzenstraat en Marnixplaats gaat begin volgend jaar van
start. Het district moest wachten op duidelijkheid over de plannen van De Lijn en ook met de
vragen en eisen van de erfgoeddiensten voor de Marnixplaats moest rekening gehouden worden.
De Lijn wil de as Geuzenstraat-De Vrièrestraat de eerstkomende jaren niet gebruiken voor een
tramlijn maar wel als uitwijkmogelijkheid bij onderbrekingen van andere lijnen door ongevallen
of evenementen. De sporen moeten dus blijven, de tramhaltes niet. Dat laatste zorgde er meteen
voor dat er een aantal bijkomende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd.
Paul Cordy: “De kasseien verdwijnen uit de rijstroken van de De Vrièrestraat, waar ze vervangen worden door asfalt, en van de Marnixplaats, waar we kiezen voor hetzelfde soort beton als
in de Nationalestraat. In de De Vrièrestraat krijgt de fietser ook iets meer ruimte door de parkeerstroken op normale afmetingen terug te brengen. De Geuzenstraat krijgt een aantal bomen,
en aan de hoek met de Kronenburgstraat maken we het voetpad iets breder. Ook het kruispunt
van de De Vrièrestraat met de Schildersstraat en Verbondsstraat maken we een stuk overzichtelijker en dus veiliger.”

Naast de heraanleg van de De Vrièrestraat, Geuzenstraat en Marnixplaats wordt er door het district Antwerpen het volgende jaar flink
gewerkt. In de Vestingstraat wordt sinds deze zomer gewerkt en wordt het einde van de werken in juni verwacht. In het voorjaar starten onder
meer ook de werken aan de Ieperstraat, de Solvynsstraat, de Steenhouwersvest, Oever, Munstraat en Korte Ridderstraat. Verder pakken we
dit jaar onder meer de stoepen en straten van de Harmoniewijk aan, wordt de Charlottalei heraangelegd en maken we van de Lange
Dijkstraat een fietsstraat. En dat is maar een greep uit wat we dit jaar allemaal doen. Wil u op de hoogte blijven van alle werken in het
district, neem dan een kijkje op: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/wegenwerken
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Fons Duchateau:

Zuurstof voor betere
hulpverlening
Hulpverlening moet er in de eerste plaats zijn voor
wie het nodig heeft. Niet voor wie de hulpverlening organiseert. Schepen van sociale zaken Fons
Duchateau wil de focus leggen op meer innovatieve, uitgebreide dienstverlening in de zorgsector en
maakt werk van hulp op maat van de zwaksten.
Het is een oud zeer in de zorgsector. Steeds dezelfde
uitverkoren partners verdelen de koek als het om
hulpverlening gaat. Ze hebben in het verleden stap
voor stap een stevig monopolie opgebouwd. Nieuwe
visies op zorg dringen hierdoor maar moeizaam door
op het terrein. Wie niet hoeft te concurreren met
nieuwe werkmethodes en succesvolle experimenten
uit het buitenland, dreigt in te dommelen. En daar is
niet alleen de belastingbetaler maar ook de zorgbehoevende zelf de dupe van.
Door nieuwe partners uit te nodigen om hun visie op
zorg voor te leggen aan een onafhankelijke jury, blaast
Fons Duchateau de zorgverlening nieuw leven in. De
eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Niet op vlak
van besparingen, zoals de oppositie beweert. Integendeel, Fons Duchateau slaagt er in om met dezelfde
middelen meer kwalitatieve hulpverlening te voorzien
dan in het monopoliesysteem. Daarbovenop komen
extra middelen die focussen op het versterken van de
zwaksten die zo opnieuw
kunnen doorstromen
naar de arbeidsmarkt en
woonmarkt. De kracht
van nieuwe ideeën en
verandering is er nu ook
in de zorg.
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Ludo Van Campenhout:

Topsportschool in Wilrijk
In het Fort VI in Wilrijk opende de nieuwe Antwerpse Topsportschool.
De 190 leerlingen van Stedelijk Lyceum Topsport combineren er 12 uren
sport op topniveau met 20 uur algemene vorming. Buiten de schooluren
kunnen er binnen het concept van de brede school ook sportclubs en
andere verenigingen trainen.
De school stoomt jongeren klaar voor een topcarrière voetbal, tennis, zwemmen, judo, snowboarden, badminton, taekwondo en basketbal. “Dat een goed
uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan
maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé,
Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt
schepen van Sport Ludo Van Campenhout.. “Tijdens de
afgelopen Olympische Spelen in Rio schitterden
(oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab.
Het spreekt voor zich dat we met Sporting A naast
breedtesport en buurtsport ook verder willen
investeren in topsport.”

Een stukje Antwerpen in de ruimte
Burgemeester Bart De Wever: “Dit stadsbestuur maakt werk van het
aantrekken van nieuwe investeringen. Met succes. Neem de Antwerpse
ruimtevaarttechnologie.
Deze sector is niet zo gekend, maar breidt uit en creëert nieuwe jobs.
Onlangs opende ik met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs
een nieuwe onderzoeksruimte van een Antwerps ruimtevaartbedrijf. In onze
stad wordt het communicatiesysteem gebouwd voor de nieuwe satellieten van
het Europees Ruimteagentschap (ESA).
Dat loont niet enkel voor wetenschappelijk
onderzoek. Investeringen in de ruimtevaart verdienen zichzelf meerdere keren terug. Ze leveren
ons de technologische snufjes van de toekomst.
Als we vandaag een stukje van Antwerpen naar
Mars schieten, gebruiken we dezelfde technologie misschien morgen tijdens het bellen, het
mailen,… of toepasselijker voor deze tijd van het
jaar: het instellen van onze verwarming.

Rob Van de Velde:

Nabilla Ait Daoud:

De stad is klaar met het voorontwerp masterplan voor de Slachthuissite. Tijdens het laatste participatiemoment op 7 november
waren de buurtbewoners bijzonder positief over de plannen. De
buurt krijgt dan ook meer groen, meer sport- en spelinfrastructuur dan eerst voorzien. “De buurtgroep het Damcomité, door de stad
van bij de start nauw betrokken bij
de plannen, laat zich in tegenstelling
tot de andere buurtbewoners negatief
uit over de plannen. Het comité
heeft zich dan ook laten misbruiken
door Groen om in te gaan tegen deze
ambitieuze plannen. En dat betreur
ik ten zeerste.”
Meer informatie op www.agvespa.be.

“Na jaren voorbereiding is het in februari zover: de lage-emissiezone
gaat van start. Sinds begin dit jaar voeren we een communicatiecampagne. De nieuwe affiches zijn momenteel al in het straatbeeld
zichtbaar. Er komen verder onder andere nog radio- en televisiespots op de nationale zenders aan, krantenadvertenties, advertenties in parkeergarages,… Dit moet er allemaal voor zorgen dat alle
bewoners en bezoekers perfect op de
hoogte zijn. Sinds kort is het bovendien mogelijk te registreren voor de
lage-emissiezone. Dat is erg belangrijk
voor personen met een beperking die,
onder bepaalde voorwaarden,
een kosteloze vrijstelling kunnen
verkrijgen. Alle informatie over de
lage-emissiezone is te vinden op
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.

Buurtbewoners positief over plannen
Slachthuissite

Lage-emmissiezone gaat van start

www.n-va.be/antwerpen
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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