
N-VA Polder organiseert een info-
avond met schepen van Ruimtelijke 
Ordening Rob Van de Velde.  
Hij heeft het over de Structuur-
schets, Opstalvallei en de plannen 
voor windturbines in onze streek. 

 12 april 2016 – 19 uur 
VC De Schelde (foyer) De Keyser-
hoeve 66 in Zandvliet.

Iedereen welkom - mogelijkheid tot 
vragen stellen - gratis toegang.
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Er heerst ongerustheid bij de  bevol-
king. Aanleiding zijn de berichten over 
de bestemming van de Bosschool in 
Berendrecht. Die werd destijds als té 
onveilig bestempeld voor onderwijs en 
vrije tijd. Nu zijn er de plannen om ze 
in te richten als moskee.

N-VA-districtsraadslid Raf Crynen 
verwoordt deze ongerustheid: “Er is de 
laatste tijd commotie ontstaan rond de 
gebouwen van de vroegere Bosschool 
en de vzw die daar nu gevestigd is. 
En vooral rond de betrokkenheid van 
een haatprediker voor de financiering 

van de gebouwen. Gezien het recente 
klimaat rond terrorisme, de gebeurtenis-
sen in Keulen, en andere incidenten zijn 
hierover bij onze bevolking veel vragen 
gerezen. Wordt de Bosschool een mos-
kee? Is er controle van de overheid over 
de gang van zaken?”

Raf onderlijnt dat N-VA Polder zich niet 
kant tegen kwalitatieve gebedsruimtes  
op maat van onze inwoners, welke  
godsdienst ze ook mogen belijden.  
“Maar met de vorig jaar goedgekeurde 
structuurschets streven we vooral het 
behoud van het typische en kleinscha-
lige van ons district op het vlak van 
ruimtelijke ordening na.  De bouw van 
een moskee met centrumfunctie voor de 
omliggende gemeenten past inhoudelijk 
niet in dit verhaal”.

Het districtscollege liet alvast weten de 
zaak van nabij op te volgen.

N-VA Polder blijft aandringen op  
maximale veiligheid voor voetganger, 
fietser en automobilist.

In januari liet Ben Weyts, Vlaams mi-
nister van Mobiliteit, weten dat hij een 
budget van 27 939 euro voorziet voor de 
reeds geplaatste openbare verlichting 
langs het BAM-voet/fietspad. Het vormt 
de verbinding tussen Berendrecht, via de 
sporthal, en Zandvliet. In totaal gaat het 

om een 60-tal lichtmasten met de nieuw-
ste LED-verlichting.

Ook voor de automobilisten uit ons 
district is er goed nieuws. De afrit van 
de A12 te Berendrecht werd onlangs 
opnieuw geasfalteerd. Dat gebeurde na 
een opmerking over de vele putten in de 
afrit door Marc Maes en Rudi Sempels, 
de N-VA afgevaardigden in de werk-
vergadering Openbaar Domein.

Wordt de Bosschool een moskee?

Veiliger verkeer in het district

POLDER
Infoavond met 

Rob Van de Velde

  Raf Crynen: “Inwoners zijn bezorgd om de toekomst van de Bosschool.”

  In februari werd de afrit Berendrecht vernieuwd.
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www.n-va.be/polder



LOOP SAMEN MET N-VA STAD 
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016 
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN 
TOON UW HART VOOR STICHTING 
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles 
zijn een echte klassieker 
voor ieder zichzelf 
respecterend loper. Elk 
jaar vinden tienduizenden 
Vlamingen hun weg 
naar Linkeroever om 
deel te nemen aan hét 
loopevent van het jaar. 
Op 17 april 2016 vindt 
de 31ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen 
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een 
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.

Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld 
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij 
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697 
creëert in de Antwerpse binnenstad een fl exibel aanbod van woon-
en dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke 
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of 
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een 
bestaand zorgnetwerk.

Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne 
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen 
installeren, maar daarvoor schieten hun fi nanciële middelen tekort. 

Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor 
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht 
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke 
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen 
u per gelopen kilometer te sponsoren.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

1. U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be 

met de melding van de volgende gegevens: 

Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - 

geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen: 

Ladies Run -short Run - 10 Miles - Marathon - 

Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat en de 

melding M/V

2. U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer 

BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen 

met vermelding van: 
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u 

deelneemt. Geen betaling = geen deelname

INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?
U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor 

uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u 

gekozen bedrag op onze rekening.

Sponsorgeld kan nog tot 17 april gestort worden op 

rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van

N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: 

“Ik steun de Fondatie Terninck”

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25
• DVV Antwerp Marathon  € 55 
• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
 
Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand 
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog 
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de 
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de 
dag zelf en als aandenken uiteraard!

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25

• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• DVV Antwerp Marathon  € 55 

• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5

opmaak.indd   1 16/02/2016   13:02:26

www.n-va.be/antwerpen

In januari keurde 
de districtsraad 
het nieuwe 
subsidiereglement 
goed. Vanaf nu kan 
elke vereniging 

een basissubsidie aanvragen. 
Voor specifieke projecten is een 
aparte subsidie beschikbaar.

Vorige zomer boog een 
werkgroep binnen het N-VA-
bestuur zich over een nieuw 
subsidiereglement. “Ons 
bestuursakkoord is duidelijk 
– de verdeling van subsidies 
moet op een transparante 
manier gebeuren,” aldus N-VA-
districtsschepen van Cultuur 
Rudi Sempels.

N-VA-raadslid en voormalig 
voorzitter van de cultuurraad 
Marc Maes stelde een basistekst 
op. “Die was gestoeld op twee 
principes: een basissubsidie voor 

iedere vereniging in ons district 
en projectsubsidies voor wie iets 
wil organiseren in het district en 
daarvoor steun nodig heeft,” legt 
hij uit.

Binnen de N-VA-werkgroep 
bracht ook Ivo Luyckx, voorzitter 
van de sportraad, nuttige tips aan 
voor een uniform reglement voor 
alle verenigingen.

“Het resultaat zijn twee nieuwe 
reglementen,” besluit Rudi 
Sempels. “Er zijn subsidies voor 
cultuur, sport, jeugd en senioren. 
Zowel verenigingen als inwoners 
komen in aanmerking voor 
projectsubsidies.”

De basissubsidie bedraagt 
750 euro per vereniging, de 
projectsubsidie bedraagt 500 euro 
per project.

Op zaterdag 9 april staat de N-VA-tent opgesteld 
aan de bibliotheek ‘Viswater’. Vanaf 10 uur  kan je 
daar terecht voor een drankje en een pannenkoek. 
Je ontmoet er de raadsleden van de N-VA. 

“Elk jaar gaan we op ‘wijkbezoek’,” aldus N-VA-
voorzitter Gert Van Herck. “De keuze voor de wijk 
“Viswater” ligt voor de hand: huizen met jonge 
gezinnen, vlak naast de A12 maar met nog veel 
open ruimte.”

Op zaterdag 20 februari 
opende het vernieuwde 
Vrijetijdscentrum De Schelde 
terug de deuren. Naast een 
gevuld programma biedt 
VC De Schelde ook een 
ontmoetingsplek voor alle 
bewoners en verenigingen. 

Overdag kan je in de foyer 
terecht voor een koffie en de 
kranten van de dag. 

Buurtbewoners en klanten 
van de buurtwinkels kunnen 
overdag de ruime parking 
gebruiken.

Subsidies voor iedereen N-VA Polder komt 
naar je toe!

VC De Schelde wil ontmoetingsplek zijn

polder@n-va.be

Meer informatie: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be   Zaterdag 9 april - 10 uur -  Tongerlostraat Berendrecht

N-VA-profiel: Ivo Luyckx
Ongeveer 40 jaar geleden werd Ivo lid van de Volksunie. Na de ontbinding van de partij bleef Ivo enkele jaren par-
tijloos, tot het programma van de N-VA hem overtuigde. Ivo is voorzitter van de plaatselijke sportraad. 

 Bestuurslid N-VA Polder
 Woont in Berendrecht, geboren in Merksem in 1949
 Gehuwd, drie kinderen en vier kleinkinderen
 Ivo is sedert twee jaar gepensioneerd.
  Hobby’s: voorzitter biljartclub Blauw Hoeveke, bestuurslid VC De Schelde, 

koken, reizen en eten met echtgenote Christiane
  “Veiligheid is mijn prioriteit. Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn mijn 

stokpaardjes. De sport in het district is voor mij ook belangrijk - als voorzit-
ter van de sportraad probeer ik ons zoveel mogelijk te profileren tijdens de 
vergaderingen op stedelijk niveau.”

  Vorig jaar stond de N-VA-tent op het Solft

  Schepen van Jeugd Nabila Ait Daoud met enkele 
bestuursleden van N-VA Polder

  Yvo Luyckx: “Aandacht voor 
veilige oversteekplaatsen”



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

:maanrooV:maaN

Straat:

:etneemeG:edoctsoP

/     /     :mutadetroobeG:liam-E:.leT

Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


