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POLDER

www.n-va.be/polder

N-VA Polder toostte op 
2014 
De Polderse afdeling van de N-VA, met 
zes verkozenen in de districtsraad, en één 
gemeenteraadslid, heeft het jaar feestelijk 
ingezet.

Leden en bestuur kwamen samen in de Leeuw 
Van Vlaanderen voor de nieuwjaarsreceptie.
Voorzitter Gert Van Herck verwelkomde de 
talrijke aanwezigen – in zijn inleiding hul-
digde hij ook de inzet van bestuursleden en 
mandatarissen van de afdeling.

Gastspreker Rob Van de Velde, Antwerps 
schepen voor Ruimtelijke Ordening, 
Stadsontwikkeling, Groen en Erfgoed, had het 
in zijn toespraak ondermeer over de cruciale 
verkiezingen van 25 mei. Speciale aandacht 
ging naar de opmaak van de structuurschets. 
“Ik wil dit dossier afronden binnen mijn 
ambtstermijn,” aldus Rob Van de Velde, die 
na afloop twee flessen ‘Zandvliet’-wijn kreeg 
aangeboden.

Nieuwe communicatie bij rampen
In januari werd in de raads-
commissie van burgemeester 
Bart De Wever het nieuwe 
nood- en interventieplan van 
de stad Antwerpen besproken. 
Daar stelde gemeenteraadslid 
Danielle Meirsman voor om 
te onderzoeken in hoeverre 
Antwerpen als pilootproject 
kan fungeren voor een nieuwe 
communicatiemethode, “Cell 
Broadcast”.

Recente incidenten
“In het verleden vonden in 
Antwerpen incidenten plaats 
waarbij efficiënte communicatie naar de omwonenden van cruci-
aal belang was: denken we maar aan het ‘broomincident’ aan de 
Luithagen en recent nog de grondverschuiving op de Scheldelaan 
met ontploffingsgevaar,” aldus Danielle.  

Eind 2012 werd in Nederland het Cell Broadcast systeem ingevoerd: 
een techniek om tekstberichten (sms-cb) te versturen naar mobiele 
telefoons, via de gsm-masten. “Het grote verschil met normale sms-
berichten is dat ze niet gericht zijn op een bepaalde gebruiker of 
telefoon, maar op alle telefoons binnen het bereik van een bepaalde 
groep zendmasten. Zo kunnen alle betrokkenen in de buurt van 
een noodgeval rechtstreeks bereikt worden. “Bijvoorbeeld enkel de 
inwoners in Berendrecht of Zandvliet,” aldus Danielle. “Bovendien 
hebben deze berichten geen last van een overbelast netwerk (wat 
bij incidenten vaak het geval is), omdat de informatie via een apart 
kanaal verstuurd wordt.” 

Meeste gsm’s
De meeste gsm’s zijn in staat om sms-cb berichten te ontvangen. Hét 
grote voordeel van sms-cb is dat met een melding niet alleen duide-
lijk wordt dat er iets aan de hand is, maar ook wát er aan de hand is 
en wat de ontvanger moet doen”, besluit Danielle.

Op de raadscommissie werd beslist het project op te volgen en met 
andere systemen te vergelijken.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Danielle Meirsman: “Nieuwe technologie 
om onze inwoners te waarschuwen.”
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Wie al eens rondwandelt of -fietst in 
onze dorpen zal het vaststellen: op 
sommige plaatsen hangt er een geur 
van verbrand plastic of andere pro-
ducten, zoals bewerkt hout. 

Deze producten worden opgestookt in 
open tuinvuurtjes of in de allesbran-
der. In Vlaanderen is deze praktijk 
verantwoordelijk voor 25 à 75 % van 
de dioxines - de concentratie van de 
uitgestoten dioxines kan tot 5 000 keer 
groter zijn dan die van een huisvuil-
verbrandingsinstallatie. 

Districtsraadslid Gert Van Herck 
kaartte dit probleem aan tijdens de 
districtsraadszitting van januari: 
“Graag zou ik hebben dat de bewo-
ners goed geïnformeerd worden 
over dit onderwerp en ook weten 
waar ze sluikstoken kunnen melden. 
Daarnaast wil ik vragen dat de politie 
extra aandacht aan dit probleem 
besteedt en bestraffend optreedt tegen 
dit asociale en ongezonde gedrag,” 
aldus Gert.

Guido Van Loock maakt sedert maart 
vorig jaar deel uit van het N-VA 
Polder-bestuur; Daar zorgt hij dat de 
kastoestand in evenwicht blijft, essen-
tieel in een verkiezingsjaar. 

Functie: Penningmeester N-VA Polder
Woont in: Berendrecht 
Gezinssituatie: Gehuwd, twee zoons
Beroep: General Manager

Vrije tijd:  Gezin, lekker eten, zeilen

Actiepunten: Ik ben een groot voor-
stander van de structuurschets die er 
op initiatief van de N-VA komt. Onze 
dorpen moeten hun eigenheid kunnen 
bewaren.

De afgelopen maanden kwamen er op en rond de Meir heel wat flagshipstores van internationale
merken bij. De buurt is meer dan ooit het uithangbord om op korte termijn naambekendheid te
verwerven. Bovendien was er sprake van een sterke soldenperiode.  Het Antwerpse winkelhart
bloeit dus als nooit tevoren.

Winkelketens durven vaker na een periode van grote zichtbaarheid naar een andere locatie te
verhuizen. Dat zorgt voor een gezonde rotatie:  er vertrekken partijen en er komen nieuwe merken
bij. Dergelijke vernieuwing van winkels trekt shoppers telkens opnieuw aan. De mogelijke komst van

een aantal nieuwe merken naar het Antwerpse winkelhart geeft weer nieuwe impulsen aan Antwerpen als winkelstad.

“Antwerpen is natuurlijk als populaire winkelstad méér dan enkel de Meir. Het is door de ‘kleine straatjes’ en de
verschillende buurten, dat er een grote diversiteit aan winkelmogelijkheden ontstaat. Zo willen we Antwerpen ook
bekendmaken in binnen- en buitenland,” aldus schepen Koen Kennis.

Kaartjes reserveren voor een voorstelling van de Zomer Van Antwerpen, op de hoogte blijven van nieuwe evenementen
in de stad of een administratief document opvragen? Dat kan vanaf mei allemaal via A-Stad, het
nieuwe gebruiksvriendelijke digitaal platform van de stad Antwerpen. Het wordt echt
tweerichtingsverkeer: laat via A-Stad weten wat je interesses zijn, en je krijgt informatie en
dienstverlening op maat.

Burgemeester Bart De Wever: “A-Stad is uniek in Europa en zelfs ver daarbuiten. Dit is een echte
internationale primeur, en Antwerpen speelt hiermee een voortrekkersrol als het gaat over moderne
communicatie en dienstverlening.”

In mei gaat het nieuwe digitaal platform online.

A-Stad: de hele stad op uw computer, tablet of smartphone

www.n-va.be/antwerpen

Vrijwillige terugkeer van Oost-Europese daklozen
Schepen en OCMW-voorzitter Liesbeth Homans haalde alle media met een opmerkelijk initiatief
om dakloze Oost-Europeanen te helpen herintegreren in hun land van herkomst. Antwerpen start

half februari met een sociaal project van de Poolse organisatie Barka. Het project is een absolute
win-winformule voor Oost-Europese daklozen en de stad. Oost-Europeanen die hier in vaak

erbarmelijke omstandigheden met zware verslavingen te kampen hebben, krijgen via Barka een
perspectief om hun leven terug op de rails te krijgen in hun thuisland. Hun vrijwillige terugkeer
wordt zorgvuldig voorbereid. In meer dan 70 % van de gevallen worden gezinnen na lange tijd
herenigd. Andere daklozen komen terecht in een aangepaste opvang of krijgen de kans om hun

verslaving te overwinnen. Maar ook Antwerpen vaart wel bij de acties van Barka. Uit de overlastcijfers van de politie
blijkt dat Polen en andere Oost- Europeanen op de tweede plaats staan van overlastveroorzakers in Antwerpen. 

Groenplaats wordt groener
Schepen Ludo Van Campenhout maakt deze legislatuur werk van een nieuwe Groenplaats, een
van dé ontmoetingsplaatsen voor Antwerpenaren. Het is de bedoeling om de Groenplaats weer
groen te maken en om het standbeeld van Rubens beter tot zijn recht te laten komen. 

In opdracht van de stad heeft de Vlaamse Bouwmeester in januari een open oproep gelanceerd naar
geïnteresseerde ontwerpteams. Samen met alle gebruikers van het plein gaan we op zoek naar een
nieuw ontwerp. In de lente start een participatietraject, waarbij alle Antwerpenaren de kans krijgen
om mee na te denken over de nieuwe Groenplaats.

Recent werd een nieuw stukje fietsostrade geopend dat het station van Willebroek verbindt met
omliggende bedrijven en scholen in Puurs. Ook voor de stad Antwerpen zijn er grote plannen.

Gedeputeerde Luk Lemmens: “We willen dit jaar beginnen aan de bouw van een fietsbrug ter
hoogte van Berchem Station. Met de nieuwe brug kunnen fietsers het kruispunt op veilige wijze

letterlijk overbruggen. De nieuwe brug wordt bovendien geïntegreerd in de nieuwe fietsenparking
die momenteel in aanleg is. Zo rijd je met de fiets bij wijze van spreken tot aan je trein.”

Het Antwerpse winkelhart bloeit als nooit tevoren 

De provincie Antwerpen blijft investeren in fietsostrades
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Actie tegen illegaal stoken gevraagd

N-VA-profiel: Guido Van Loock

Gert Van Herck wil geen dioxines in 
onze tuinen.

Ik voel me tot de N-VA aangetrokken door haar 
no-nonsense politiek. De partij doet wat ze zegt.

Goed om weten!
Postpunt verhuist
Vanaf april 2014 opent er in 
Berendrecht, mede dankzij Carl 
Geeraerts, voorzitter van het dis-
trictscollege, een nieuw Postpunt. 
Dagbladhandel Noordkrant uit 
Berendrecht, in de Monnikenhofstraat, 
zal dan de producten van BPost 
aanbieden.  Bewoners kunnen mo-
menteel terecht in het Postpunt in het 
districtshuis, Antwerpsebaan 140 te 
Berendrecht. Carl Geeraerts zorgde er 
intussen voor dat voor de post alvast 
geen afspraak moet gemaakt worden. 

Nieuwe openingsuren van de 
loketten in het districtshuis       
Het stadsbestuur besliste de openings-
uren van het districtshuis méér af te 
stemmen op de noden van de bewo-

ners: dinsdag en woensdag van 8 tot 
17 uur - donderdag van 12 tot 20 uur 
- vrijdag van 8 tot 14 uur en zaterdag 
om de twee weken van 8 tot 13 uur. 
Voortaan op afspraak via www.ant-
werpen.be/afspraak of tel. 03 22 11 333 

Grotere tussenkomst voor
busvervoer naar de stad
Op 1 februari 2014 verhoogde De Lijn 

het tarief voor een rit lange afstand 
voor wie reist met een lijnkaart die 
via voorverkoop werd gekocht. Eén 
rit kost dan 1,90 euro ipv 1,60 euro.  
Inwoners van Berendrecht, Zandvliet 
en Lillo kunnen sinds 2007 voor 10 
euro een ‘noorderdistrictenkaart’ 
kopen in voorverkooppunten in 
Berendrecht en Zandvliet. Per rit 
betalen zij slechts 1 euro (= het tarief 
van een korte rit) en legt de stad 
Antwerpen, als derde betaler, 0,60 
euro bij. 

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis 
(N-VA) kondigde aan om het systeem 
te behouden en de stadsbijdrage te 
vergroten. Ook vanaf 1 februari 2014 
blijven we dus 1 euro betalen voor een 
rit met de noorderdistrictenkaart.

De Lijn rijdt voor één euro naar het 
stadscentrum
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