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POLDER

Prettige eindejaarsfeesten!
NA DRIE JAAR ZIJN WE
HALFWEG

Raf Crynen
“We zijn voor windturbines, maar in
het havengebied. De Kabeljauwpolder
moet ongerept blijven.”
Carl Geeraerts
“We realiseerden de structuurschets.
Daarmee bewaren we wat goed is, en
pakken we problemen aan.”

V.U.: Gert Van Herck, Triangel 8, 2040 Berendrecht

Marc Maes
“De verandering is zichtbaar in de
ingrepen die het leven van fietser en
voetganger aangenamer maken.”
Rudi Sempels
“Voor het eerst worden waterproblemen integraal aangepakt: grachten
ruimen, natte kelders bezoeken, …”
Willem van Alsenoy
“Onze mooie districtsvlag, met de
wapenschilden van 3 polderdorpen,
wappert nu op alle activiteiten.”
Gert Van Herck
“Als vader van drie schoolgaande kinderen is verkeersveiligheid een dossier
dat ik nauwgezet opvolg.”

www.n-va.be/polder

We maakten u niets wijs!
Begin 2013 ging onze zeskoppige ploeg
in de districtsraad van BerendrechtZandvliet-Lillo aan de slag, samen met
ons gemeenteraadslid in Antwerpen.
Dag na dag aan het werk voor u! Voor
alle inwoners van het district. U merkt
de ‘kracht van verandering’ concreet:
• aan de aanpak van de waterproblemen,
• met de vernieuwde 11 juliviering,
• dankzij een ruimtelijke ordening die
de verstedelijking stopt,
• Door meer veiligheid voor de inwoners via Buurt Informatie Netwerken,
Samen met u het kleinschalige en
landelijke karakter van onze dorpen
bewaren is voor de N-VA van cruciaal
belang.
Hier zijn geen verkeerslichten, geen
wachtrijen aan de scholen en nog veel
groene plekjes.
De vele verenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale weefsel van
ons district. Zij kunnen rekenen op een
nieuw subsidiereglement om hen ten

Nieuwe vrijetijdscentrum De Schelde
volle te ondersteunen.
In Berendrecht wordt op dit ogenblik
een nieuwe passiefschool gebouwd.
En in Zandvliet opent in de lente het
nieuwe Vrijetijdscentrum De Schelde.
En zoals beloofd, zijn de werken aan de
Antwerpsebaan te Zandvliet gestart.
Samen met u bouwen we een mooie
toekomst voor onze dorpen. Wie echter
het vreedzaam samenleven verstoort,
moet hier kordaat op worden aangepakt.
Graag meer info of eigen suggesties?
Mail ze naar polder@n-va.be.

Tijdens de Vlaamse Havendag bedankte N-VAgemeenteraadslid Danielle Meirsman Vlaams minister
van Mobiliteit Ben Weyts voor de snelle afwerking
van het ontbrekende ﬁetspad tussen de Noordlandbrug en de Bathse weg. De minister kreeg ook het
N-VA Polder-afdelingsblad mee.
“Volgende stap is de realisatie van een ‘waterbus’ die
werknemers en ﬁetsers snel vanuit onze dorpen naar de overkant van het Kanaaldok brengt, met aansluiting op de I-bus en het Havenﬁetspad,” aldus Danielle.

Slibruimingswerken zijn een van de acties voor droge voeten
Tijdens het ‘Watercafé’ te Berendrecht drongen de inwoners
aan op het ruimen van slib uit de
grachten. “Met een betere afwatering naar het Noorden willen we
het grondwaterpeil doen dalen
in Berendrecht,” aldus schepen
Rudi Sempels. “Het ruimen van de
gracht aan de Zoutendijk was al
bijna 40 jaar geleden.”

De kracht van verandering in de praktijk
Met deze jaarwisseling is de N-VA halfweg in de bestuursperiode 2013-2018 van
Antwerpen. Een goed moment om even stil te staan bij onze verwezenlijkingen.

De ruimingswerken gebeurden in opdracht van Aquafin.
“In het Reigersbos zal ook een
stuk ingebuisde gracht over
een lengte van 16 meter worden opengelegd,” besluit Rudi.
“Zodat er weer een knelpunt
verdwijnt.”
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Rudi Sempels: “Blijvende aandacht voor waterproblematiek.”

bruisende stad te maken, werpt nu
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een stadsgemeenschap waarin de
ﬁerheid op Antwerpen culturele,
religieuze en andere verschillen

Dingen waar u en wij mee bezig zijn….
DE STRUCTUURSCHETS IS VAN
GROOT BELANG

Na een intensief traject met bewoners en op basis van vele gesprekken met deskundigen is de structuurschets Berendrecht Zandvliet
een feit.
Ze tekent het wensbeeld uit voor
Berendrecht en Zandvliet in 2040.
Dit is van groot belang voor de
toekomstige ontwikkeling van
het district. Kortom: voor iedereen die hier woont, werkt en zich
ontspant.
In onze dorpen is er veel open
ruimte, met veel mogelijkheden:
kansen maar ook bedreigingen…
Een structuurschets geeft aan
waar wonen, werken, leren, spelen, ontspannen, natuur, industrie, cultuur en landbouw elkaar
ontmoeten. Alles krijgt erin zijn
plaats.

ONS ERFGOED IS MÉÉR DAN GEBOUWEN ALLEEN

Naast de typische hoeves, herenhuizen en polderhuisjes zijn er de
smalle straatjes, de sympathieke
pleintjes en zandweggetjes tussen de velden. Zij bepalen de
charme van de drie dorpen. En dat
moet voor de volgende generaties
bewaard blijven. De molen van
Berendrecht draait alvast weer.
Volgende zomer geniet u er van
een ijsje!

BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS
EEN FIETSDISTRICT
Dankzij het nieuwe fietsplan dat
stap voor stap wordt gerealiseerd
moet dit zo blijven. De ontbrekende schakels worden weggewerkt.
Het doel is dat iedereen, van groot
tot klein, zich veilig kan verplaatsen.

Het fietspad tussen Berendrecht
en Zandvliet is klaar. Vorige zomer
werd ook het fietspad tussen de

eisen van de Antwerpenaar die te
lang genegeerd werden. Tachtig
jaar socialistisch bestuur verlamde
de stad. De steeds luider klinkende
stem voor verandering was niet te

Bin-coördinator Guido Bennaerts,
schepen Fons Duchateau en
Lillonaar Jos Van Aerde bij de
ondertekening van het BIN Lillo
Noordlandbrug en de Bathseweg
volledig vernieuwd. In de Monnikenhofstraat komt een nieuwe
fietsstrook.

BUURT INFORMATIE NETWERKEN
(BIN) VERHOGEN UW VEILIGHEID

In zo’n BIN werken de buurtbewoners zelf samen aan een veiligere
buurt. Het netwerk in Zandvliet
werd sterk uitgebreid. En het BIN
Hagelberg in Berendrecht blijft
ook groeien. Op 18 november
werd het startschot gegeven voor
het BIN in Lillo.

N-VA-profiel: Marc Maes

In januari geeft districtsraadsvoorzitter Marc Maes na drie jaar de hamer door.
“Een leerzame periode,” vindt hij zelf. De raadszaal werd tijdens zijn voorzitterschap uitgerust met een degelijke microfooninstallatie. Dat komt de verstaanbaarheid voor het publiek ten goede. En voor de raadsleden staat de koffie klaar.

•
•
•
•
•
•

Functie: Voorzitter districtsraad en secretaris van de afdeling
Woont in: Berendrecht
Gezinssituatie: gehuwd, twee uithuizige kinderen
Beroep: scheepvaart-info operator, schrijver en publicist
Vrije tijd: fietsen, schrijven en lezen, ski en trekking
Actiepunten: Als oprichter van de cultuurraad en het cultuurcentrum in ons
district blijft cultuur mijn dada. Een nieuw subsidiesysteem zorgt voor een impuls voor alle verenigingen.

polder@n-va.be
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Kortom:
de kracht van verandering
blijft tot uw dienst staan.

Bart De Wever
We mogen er geen doekjes om

www.n-va.be/antwerpen

De Groenplaats zal eindelijk haar

Burgemeester
stad Antwerpen

