
Beste inwoner

Het zijn moeilijke tijden. Na corona kwam de 
energiecrisis. De gevolgen voor uw en mijn 
portemonnee zijn niet prettig. Dat geldt ook 
voor ons district. Alles wordt duurder, de 
inkomsten verminderen. We gaan voor een 
beleid van goede zorg voor onze portemon-
nee. Ons district moet ook besparen. Dat is 
niet fi jn maar dat geldt voor iedereen, dus 
doen we dat. 

Op elk niveau blijven we belang hechten 
aan de zwaksten in onze samenleving en 
we zetten we ons in voor de werkende klas-
se. We doen dat in ons district Antwerpen, 
in onze koekestad en in Vlaanderen.

Ook blijven we op elk niveau belang hechten 
aan investeringen in plaats van het geld 
door ramen en deuren te smijten. De N-VA 
schuift verantwoordelijkheden niet af op 
toekomstige generaties, niet op het lokale 
niveau en ook niet op het Vlaamse. Vivaldi 
doet dat federaal wel. Laat het na de ver-
kiezingen 2024 anders worden.  Daar gaan 
wij samen voor zorgen.

Bart Steyaert
Voorzitter N-VA 

district Antwerpen

Aperitiefgesprek met Bart De Wever 
N-VA District Antwerpen organiseerde op zondag 16 oktober een topevenement. 
Bart De Wever ging in gesprek met professor sociologie Mark Elchardus. Het was 
ons eerste aperitiefgesprek in lange tijd. Gedeputeerde Luk Lemmens opende 
daarvoor de deuren van het schoonste provinciehuis. 

Identiteit bekeken vanuit 
verschillende invalshoeken
Mark Elchardus was lange tijd de offi-
cieuze huisideoloog van sp.a (vroegere 
Vooruit) en de voorzitter van de Lands-
bond der Socialistische Mutualiteiten. 
Het boek van Bart De Wever ‘Over 
Identiteit’ en dat van Mark Elchardus 
‘Reset, Over identiteit, gemeenschap en 
democratie’ zijn topwerken over onze 
samenleving, de evolutie en verwachtin-
gen ervan. Het gesprek was boeiend en 
de vaststelling nadien verrassend: twee 
mensen met een verschillende achter-
grond kunnen tot een gelijklopende 
visie op de samenleving en de toekomst 
komen. 

Een divers publiek
De deelnemers reageerden enthousiast: 
van “Het was een schot in de roos” tot 
“We genoten van een perfect georgani-
seerd debat”. Tijdens de nabespreking 

spraken we met onze vertegenwoor-
digers uit de districten, uit de stad en 
uit de provincie en uit het Vlaamse en 
federale parlement.

Volg onze Facebook-
pagina of kijk op de 
website. Scan de 
QR of surf via onze 
website en bekijk het 
integrale gesprek. 

Agenda N-VA District Antwerpen
Hebt u vragen? Wilt u de lokale afdeling leren kennen? Wilt u ons graag ontmoeten of een 
evenement bijwonen? U bent heel erg welkom!

WIJKBEZOEKEN
We zien elkaar op de eerste zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur

•   3 december - Stadscentrum - Theodoor Van Rijswijckplaats (Nationalestraat)
•   7 januari - Theaterbuurt - Oudevaartplaats/Blauwtorenplein
•   4 februari - Zurenborg - Plantin Moretuslei (hoek Raafstraat)

EVENEMENTEN 
•    3 december – Sinterkaas- en-Zwarte bieravond - Schrijf u vanaf vandaag in en en bestel 

uw heerlijke kaasschotel of een alternatief zoals een vlees- of veggiemenu.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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De werken aan de Stadslus starten
 
De voorbereiding voor de heraanleg van de Stadslus is gestart. De Stadslus is het hele traject dat vertrekt aan Kipdorpbrug en 
via de Lange en Korte Nieuwstraat, de Melkmarkt, de Korte Koepoortstraat, Wolstraat, Wijngaardbrug,  Kipdorp tot aan de 
Sint-Jacobsmarkt loopt. Ook de Apostelstraat wordt in het project opgenomen. De heraanleg was meer dan nodig.

En verder alles goed?

Feest huwelijksjubilarissen
Twee keer per jaar viert het district Antwerpen in 
het Harmoniegebouw zijn jubilarissen. Dat zijn de 
Antwerpse koppels die vijftig, zestig, vijfenzestig, 
zeventig jaar of langer getrouwd zijn. 

Districtsschepen Charlie Van Leuffel, bevoegd voor 
onder andere evenementen, vond het alvast gezellig: 
“Op het feest in oktober zetten we 79 koppels in de 
bloemetjes. Drie koppels waren zeventig jaar gehuwd 
en vierden hun platina huwelijk. Alle aanwezigen 
kregen kadootjes, een pin van het district en lekker-
nijen. Het is altijd een gezellig samenzijn met lekkere 
gebakjes en fijne muziek!”

www.n-va.be/antwerpen

Uit de gemeenteraad

 Uit de parlementenDe N-VA voor u aan het werk
Kerst in tijden van crisis
Veel Antwerpenaren gaan moeilijke maanden tegemoet door de energiecrisis. Als stad 
nemen we tal van maatregelen om te besparen op elektriciteit en gas. We verlagen de 
temperatuur waar het kan maar we ondersteunen ook wie het nodig heeft. Wel maken we 
tijdens de wintermaanden werk van een gezellige kerstsfeer. Dat verdienen alle 
Antwerpenaren echt, zeker na twee coronajaren. We laten onze stad baden in een gloed 
dankzij energiezuinige kerstversiering en de extra geïsoleerde ijspiste.

Bart De Wever, burgemeester

Parlementaire onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi opgeheven
Begin vorig jaar barstte het subsidieschandaal rond Vlaams Parlementslid Sihame El 
Kaouakibi los. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans kreeg begin oktober de vraag 
van het Antwerpse parket om de procedure op te starten voor het opheffen van de 
parlementaire onschendbaarheid. Liesbeth riep de commissie voor de Vervolgingen 
samen. Die commissie ging in op de vraag van het Antwerpse parket-generaal, 
waarna het parlement unaniem stemde voor de opheffing van de onschendbaarheid.
El Kaouakibi kan nu vervolgd en voor de rechter gebracht worden.
Liesbeth Homans, voorzitter Vlaams Parlement

F11, de � etsostrade van Antwerpen 
naar Lier
Gedeputeerde Luk Lemmens fietste 
met menig feestvierder fietsostrade 
F11 Antwerpen-Lier in. De F11 neemt 
u mee op een 4,5 meter breed fietspad 
langs de sporen. U fietst over een com-
posietbrug met de langste overspanning 
in ‘t land, door een fietstunnel onder 
de Lierse ring en over een fietsbrug 
van 250 meter. Die investering van 
zeventien miljoen euro rendeert. Sinds 
januari rijden er gemiddeld 1.285 fiet-
sers op een werkdag. Topdag? Dat was 1 
mei met 3.800 fietsers.
Luk Lemmens, gedeputeerde

Natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans
De stad Antwerpen is heel wat natuurre-
servaten rijk: de Oude Landen, de Bospol-
der en het Ekers Moeras in Ekeren, Groen 
Neerland in Wilrijk en de Hobokense 
Polder. Daaraan voegden we onlangs een 
zesde natuurreservaat toe: het perceel 
Wolvenberg-Brilschans. Planten tieren er 
welig en dieren maken er hun habitat. De 
Antwerpenaar geniet er van al die natuur. 
Het is een natuurlijke airco voor de wijde 
omgeving, en dus voor de Stad. Zo wordt 
Antwerpen nog groener, en daarvoor 
zetten we ons elke dag verder in. 
Els van Doesburg, schepen van Stads- en 
buurtonderhoud

Energiecrisis: raad en daad van Sporting A 
In 2022 kunnen erkende Antwerpse sport-
clubs rekenen op ruim twee miljoen euro 
investeringssubsidies. Met de focus op ex-
tra budget voor energiebesparende maatre-
gelen wil Sporting A samen met de clubs de 
energiecrisis het hoofd bieden. Daarnaast 
is het belangrijk om onze clubs gericht te 
informeren. Sporting A organiseerde drie 
infosessies waarin een energie-expert toe-
lichtte hoe de clubs hun energieverbruik in 
kaart kunnen brengen en op welke manier 
ze op korte en lange termijn hun energie-
factuur kunnen drukken.  
Peter Wouters, schepen van Sport

Nieuwe stadsapp wordt loket op zak
De stad Antwerpen is een pionier in 
Vlaanderen op het gebied van innovatieve 
en digitale dienstverlening. Met de A-app, 
de vernieuwde stadsapp, zetten we een 
flinke stap vooruit. U krijgt een digitaal 
loket op zak. Een internationaal paspoort 
of een rijbewijs aanvragen, een adreswij-
ziging doorgeven? U communiceert dat 
rechtsreeks met de stad. U krijgt zicht op 
alle lopende dossiers en de status van uw 
aanvraag. De app is gebruiksvriendelijk 
en gepersonaliseerd. En wees gerust, ook 
als u minder sterk bent op digitaal vlak, 
verliezen we u niet uit het oog. 
Nabilla Ait Daoud, schepen van Loketten en 
Personeel

Taksen en lasten maken prijzen 
hoger
Hoe komt het dat de prijzen in de 
Belgische supermarkten gemiddeld 
twaalf procent hoger zijn dan in onze 
buurlanden? Michael Freilich pleitte 
er in de Kamercommissie Economie 
voor de loonhandicap met andere lan-
den weg te werken. “Bedrijven betalen 
zich blauw aan taksen en lasten ter-
wijl de werknemers maar een fractie 
als nettoloon overhouden. Dat moet 
veranderen. Ik stel echter vast dat de 
federale regering al onze initiatieven 
in die zin wegstemt”, betreurt hij.
Michael Freilich, Kamerlid

Politieke vernieuwing in actie
Dankzij het indexmechanisme 
zullen de partijdotaties met bijna vier 
miljoen euro stijgen. Onaanvaardbaar 
voor federaal fractievoorzitter Peter 
De Roover: “De politiek vraagt 
grote inspanningen van de burgers. 
Dan moeten we eerst zelf het goede 
voorbeeld geven. Vivaldi heeft 
altijd de mond vol van politieke 
vernieuwing, maar in twee jaar tijd 
deed de regering-De Croo niets om de 
uit de pan rijzende partijfinanciering 
aan te pakken. In tegendeel, ze stemt 
ons voorstel om de partijdotaties te 
bevriezen op het bedrag van 2019 
consequent weg.”
Peter De Roover, 
fractievoorzitter Kamer

Langere afstanden met de � ets? 
Natuurlijk!
Wellicht zag u de oranje elektrische deel-
fietsen van Donkey Republic al staan. 
De Vélo’kes zijn ideaal voor een korte 
afstand binnen de stad. De Donkey’s 
zijn bedoeld om langere afstanden af te 
leggen. U rijdt bijvoorbeeld van Berchem 
naar Zwijndrecht en komt dan terug met 
het openbaar vervoer. Het netwerk zal uit 
meer dan tweeduizend fietsen bestaan 
in meer dan dertig gemeenten rond de 
stad. Ook heel wat bedrijven sluiten zich 
aan. Antwerpen en de omliggende regio 
worden op die manier beter en sneller 
bereikbaar. 
Koen Kennis, schepen van Mobiliteit

Werken laatste deel Zuidpark van start
Tegen de lente van 2024 vindt u een 
nieuw park van zeven hectare in de 
Antwerpse Zuidbuurt. Dit Zuidpark is 
een schoolvoorbeeld van de vergroe-
ning en verblauwing die we met elke 
stadsontwikkelingsproject nastreven. 
Het vele groen, waaronder 123 extra 
bomen en 30.000 nieuwe planten, 
zal bevloeid worden met water uit de 
regenwaterbuffer van wel 1,5 miljoen 
liter die in het eerste deel van het park 
aangelegd is.
Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling

Meer ruimte voor zonnepanelen
Er is goed nieuws voor de eigenaars 
van een beschermd pand of van een 
woning die deel uitmaakt van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht. 
Minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele wil het afwe-
gingskader voor het plaatsen van 
zonnepanelen aanpassen. Zonnepa-
nelen worden dan overal toegelaten, 
behalve als er heel goede redenen 
zijn om ze niet te plaatsen, bijvoor-
beeld op Unesco Werelderfgoed. In 
de huidige energiecrisis is dat een 
zegen voor ons kostbare erfgoed. 
Manuela Van Werde, 
Vlaams Parlementslid

Investeringen voor erfgoed in 
Berendrecht 
De Kapel van de Hagelberg  en de 
Lourdesgrot zijn in bedenkelijke staat. 
Danielle Meirsman vraagt om de 
nodige investeringen te doen zodat de 
kapel kan voldoen aan haar taak als 
parochiekerk van Berendrecht. “Het 
vernieuwen van de dakbedekking 
is noodzakelijk en ook de plafond-
verlichting moet dringend hersteld 
worden. De kapel is bovendien niet 
geïsoleerd. Dat is in tijden van dure 
energiekosten nefast.”
Danielle Meirsman, gemeenteraadslid

Brandweerzones werken samen bij 
incidenten met gevaarlijke stoffen
Zone Rand heeft veel meetploegen die 
snel inzetbaar zijn en zone Antwerpen 
heeft gespecialiseerde pakken. Dat 
biedt schaalvoordelen, zeker in de 
petrochemische haven. Bij grootscha-
lige incidenten worden eerst de eigen 
zonale middelen ingezet. Blijken die 
niet voldoende, kan men gebruik ma-
ken van de middelen van een andere 
zone. Bij gespecialiseerde incidenten 
met gevaarlijke stoffen (ICS-inciden-
ten) kan een team van de andere zone 
ingezet worden. 
Wim Jochems, gemeenteraadslid

Port of Antwerp-Bruges
In het kader van de eenmaking van 
onze haven en de haven van Zee-
brugge tot Port of Antwerp-Bruges 
kregen de gemeenteraadsleden van 
beide steden de kans om de haven te 
ontdekken. Volgend jaar bezichtigen 
we Zeebrugge.

448_22A_Districtspagina's Antwerpen.indd   2448_22A_Districtspagina's Antwerpen.indd   2 27/10/2022   15:33:0727/10/2022   15:33:07

Historische vergissing
De rijrichtingen van de Lange Nieuwstraat en de Sint-Jacobsmarkt 
werden in de jaren zeventig verkeerd omgedraaid. Daardoor zat 
het verkeersknooppunt op de Kipdorpbrug heel eigenaardig in 
elkaar: trams en auto’s kruisen elkaar er onnodig. 

Zicht op beterschap
In de toekomst rijdt u de Sint-Jacobsmarkt op om naar het stads- 
centrum te gaan en rijdt u van het centrum naar de leien via de 
Lange Nieuwstraat. Beide straten krijgen samen met Kipdorp 
enkelrichtingsfietspaden. Zo rijden fietsers vlotter van en naar het 
centrum of de universiteitsbuurt. Er is ook een alternatief om vlot 
en veilig van en naar het centrum te rijden wanneer het te druk is 
op de Meir.

De Suikerrui als voorbeeld
De Sint-Katelijnevest en de Grote Markt worden ingericht op maat 
van voetgangers en zwakkere weggebruikers. De tram en de spo-
radische auto’s zullen er aan een trage snelheid doorheen rijden. 
We voorzien verhoogde tramhaltes zodat ook wie slecht te been is 
vlot op de tram stapt. 

Meer info vindt u op de website van het district.

Geen makkelijke voorbereiding: er is weinig ruimte in de straten. 
Bovendien moeten de tramsporen, de riolering en ook alle  
nutsleidingen vervangen worden. Paul Cordy, districtsburgemeester

Basketbalplein Kielpark
In het Kielpark hebben we de afgelopen maanden heel wat geïnvesteerd. 

Districtsschepen van Sport Charlie Van Leuffel vertelt trots: 
“Het basketbalplein in het 
Kielpark werd volledig 
heraangelegd en kreeg een 
nieuwe ondergrond, nieuwe 
basketbalpalen en -ringen. 
De belijning werd vorm-
gegeven met een gedicht 
van voormalig stadsdichter 
Seckou Ouologuem. We 
plaatsten extra goaltjes, 
meer zitbanken en nieuwe 
speeltoestellen. Zo pakten 
we ook de omgeving aan en 
werd het park
opgewaardeerd.”

Gedicht van  
Seckou Ouologuem  

in de belijning  
van het basketbalveld → 

www.n-va.be/districtantwerpendistrictantwerpen@n-va.be
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


