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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

POLDER
V.U.: RUDI SEMPELS, DORPSBEEKSTRAAT 80, 2040 BERENDRECHT

BERENDRECHT
ZANDVLIET
LILLO

Ambitieuze plannen voor een warme polder
In november keurde de districtsraad de meerjarenplanning voor de komende vijf jaar goed. “We  
hebben een gezond evenwicht gevonden tussen inkomsten en uitgaven”, legt districtsburgemeester 
Carl Geeraerts uit. “Daardoor kunnen we investeren in een warme polder voor iedereen.”

•  Met de vernieuwing van voetpaden en wegen van niet minder dan zestien straten in wijk Viswater zet het districts- 
bestuur in op het comfort en de veiligheid van de inwoners. Wijk Zevenster, de Prelatenstraat en Solferinostraat, de 
Kalmthoutsebaan, de Heidestraat en de Zandvlietse Dorpstraat krijgen een make-over. “Ook de heraanleg van de  
Spaansemolenstraat en de Bosstraat zal de veiligheid van de weggebruikers verhogen”, zegt Rudi Sempels, districts- 
schepen voor Publiek Domein. “De aanleg van een buurtpark aan het Burgemeester Verhulstplein staat eveneens op de 
agenda.”

•  Veiligheid en respect voor de zwakke weggebruikers 
komen ook aan bod in een aantal concrete structurele 
acties: zo maken we werk van trage wegen, het  
verlagen van voetpaden en poorten aan de zone 30.

•  Met het ruimtelijk uitvoeringsplan Landschaps- 
kamers worden een aantal open ruimten in  
Berendrecht en Zandvliet gevrijwaard.

•  “Op sportief vlak blijven we de sportclubs finan-
cieel en logistiek ondersteunen. In ons meerjaren-
plan voorzien we tevens een tegemoetkoming in de 
zwemonkosten van onze inwoners, en de aankoop 
en plaatsing van een sportarena”, onderlijnt Carl 
Geeraerts.

•  “Dit jaar gaat de spade eindelijk in de grond voor het 
langverwachte jeugdhuis aan het Armenstraatje”, 
vult jeugdschepen Pascale De Langhe aan. “Deze bestuursperiode voorzien we een budget om de lokalen van scouts  
De Reigers te renoveren. Voor de jongsten wordt het Gak-speelpleintje aangepakt.”

•  Met de nieuwe subsidiereglementen heeft het district een uniforme basis voor het ondersteunen van het verenigingsleven, 
cultuur, sport, jeugd en senioren.

•  Buren die het samenleven in hun straat bevorderen, kunnen aanspraak maken op een toelage van Stadsmakers, dat  
voortaan dichter bij de inwoners staat.

•  Tot slot zet het districtsbestuur mantelzorg meer in de kijker.

Districtsschepenen Rudi Sempels en Pascale De Langhe en districts-
burgemeester Carl Geeraerts werken hard aan een warme polder.

N-VA Polder wenst u 
een prachtig 2020!
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Extra aandacht voor zone 30
Eind vorig jaar begonnen de stadsdiensten met het aanbrengen van herhalingsstickers om de  
zones 30 in de verf te zetten. In januari werden de plannen voor Berendrecht, Zandvliet en Lillo 
opgemaakt en overgemaakt voor uitvoering. 

“Als het weer meezit, zullen alle zones 30 in de hele stad tegen eind maart voorzien zijn van  
herhalingsstickers”, klinkt het op het kabinet van mobiliteitsschepen Koen Kennis.

Gesloten Lillobrug zet geluidsschermen weer op de agenda
Sinds 1 november is de Lillobrug buiten dienst voor dringende renovatiewerken, en dat voor twee jaar. Polders gemeenteraadslid 
Danielle Meirsman vroeg in de gemeenteraad aandacht voor de gevolgen voor de inwoners van Berendrecht en Zandvliet.  
De stad zal een aanvraag indienen voor de plaatsing van geluidsschermen.

“Voor het goederentreinverkeer is de Lillobrug een belangrijke verbinding naar de haven”, zegt 
Danielle Meirsman. “Het treinverkeer wordt omgeleid via de spoorlijn langs de A12-Haven-
weg, die vlak naast de bewoning loopt. Aangezien er geen elektrische bovenleiding is, worden 
lawaaierige en vervuilende diesellocomotieven ingezet. Misschien moet het debat over de 
noodzaak van geluidswerende ingrepen langs de A12 heropend worden?”

Stad vraagt geluidsafscherming
“Op basis van geluidsmetingen die in 2017 plaatsvonden langs de A12 ter hoogte van Berendrecht 
en Zandvliet, zal de stad een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
voor de plaatsing van geluidsafscherming. Die aanleg zal samen met de realisatie van het  
natuurcompensatiegebied Opstalvallei gebeuren”, antwoordde Havenschepen Annick De 
Ridder. 

De geluidsschermen zouden wel degelijk ook voorzien zijn ter hoogte van de bebouwing. “Die 
vraag wordt aan het AWV doorgegeven. Antwerpen is en blijft dus vragende partij voor deze 
geluidsafscherming zoals voorzien in het Geluidsactieplan van de stad. Ook het Havenbedrijf 
wil deze vraag ondersteunen”, aldus nog Annick De Ridder.

N-VA Polder: 

“Districtsvlag moet zichtbaarder worden in het straatbeeld”
Sinds het begin van deze eeuw ijverde numismaat en N-VA-raadslid Willem Van Alsenoy voor een herkenbaar districtswapen dat de 
drie polderdorpen in één beeld samenbrengt. In 2013 kwam de N-VA in het districtsbestuur en kon Rudi Sempels, districtsschepen 
voor Cultuur, een eerste bestelling districtsvlaggen plaatsen. De N-VA wil de vlag nu nog meer promoten. 

“Sinds zijn ontstaan wordt het districtswapen gebruikt op officiële publicaties zoals het trouw-
boekje en drukwerk van het district”, legt Rudi Sempels uit. “Ook verenigingen gebruiken de 
districtsvlag bij evenementen die steun krijgen van het district.”

Eigenheid
De districtsvlag van Berendrecht, Zandvliet en Lillo benadrukt de eigenheid van het district. De 
N-VA wil daarom een stap verder gaan. “De districtsvlag moet zichtbaarder worden in het straat-
beeld, bij heuglijke gebeurtenissen en tijdens feestelijke rondgangen door de straten”, vindt Rudi.

Ook in de polderdorpen  
komen herinneringsstickers.

Gemeenteraadslid Danielle Meirsman: 
“Geluidsschermen zijn nodig voor 
de rust van onze inwoners.” 

Voormalig N-VA-raadslid Willem  
Van Alsenoy ijverde al in 2002  
voor een wapen en vlag voor het 
district.
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Bestel nu uw vlag met korting
Inwoners of verenigingen uit het district krijgen dankzij N-VA Polder 5 euro korting bij aankoop van 
een districtsvlag. Zo kost de kleine vlag amper 7 euro en de grote gevelvlag 15 euro. Bestellen kan bij 
Rudi Sempels via rudi.sempels@n-va.be. De actie geldt voor de eerste honderd bestelde vlaggen.
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De N-VA voor u aan het werk

Nabilla Ait Daoud, schepen van 
Ontwikkelingssamenwerking

Stad investeert in 
ontwikkelingssamenwerking
“Ontwikkelingssamenwerking is niet 
hetzelfde als liefdadigheid. De stad investeert 
bewust in projecten die duurzaam bijdragen 
aan de lokale ontwikkeling in de eigen regio. 
De focus ligt daarbij op onderwijs, gezondheid 
en zelfredzaamheid. We kiezen voornamelijk 
voor regio’s die een band hebben met onze 
Antwerpse stadsgemeenschap.”

Fons Duchateau, schepen van 
Stadsreiniging

We beschermen onze mensen van 
de stadsreiniging
“Agressie tegen mensen die onze stad proper 
houden neemt toe. Dat aanvaard ik niet. 
Respect voor onze mensen én hun werk: het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is er een 
minderheid voor wie zelfs dat te veel gevraagd 
is. Voor hen bestaan er geen verzachtende 
omstandigheden: we doen er alles aan om hen 
te vervolgen. Tot slot nog een tip: geef de mensen 
van de stadsreiniging eens een compliment of 
een bedankje. Als tegengif voor de agressie die 
ze onterecht moeten verwerken.”

Provincie brengt duidelijkheid over 
speedpedelec
“In de provincie Antwerpen rijden er 6 500 
speedpedelecs rond. Maar een visie over de 
plaats van de speedpedelec op de weg en 
aangepaste verkeersborden ontbreken. 
De provincie neemt een voortrekkersrol op 
om met alle wegbeheerders duidelijkheid 
te scheppen voor speedpedelec-bestuurders. 
Hoog tijd, want steeds meer pendelaars ruilen 
hun auto in voor zo’n snelle fiets.”

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Eerste stadsmariniers gaan aan de slag
“In het voorjaar gaan de eerste drie stadsmariniers 
aan de slag in de wijken Kiel, Deurne-Noord 
en Oud-Merksem. Stadsmariniers werken 
autonoom van de stedelijke administratie en 
worden rechtstreeks aangestuurd door de 
burgemeester. Ze hebben de bevoegdheid om 
onder meer de lokale politie, toezichtsdiensten, 
de dienst stadsonderhoud, scholen en middenstands-
verenigingen rond de tafel te brengen. 
Stadsmariniers kunnen zo heel snel en gericht 
veiligheidsproblemen aanpakken en de 
leefbaarheid van onze stad verbeteren.”

Bart De Wever, burgemeester

Ringfietspad 2.0 is klaar
“Precies een jaar na de start van de werken 
ging het vernieuwde Ringfietspad tussen 
de Luitenant Lippenslaan en de Stenen-
brug open. Het fietspad loopt onder de 
Stenenbrug door. Zo kunnen fietsers er 
voortaan zonder hindernissen doorrijden. 
Met een berm langs het Ringfietspad 
testen we een van de leefbaarheids-
maatregelen langs de Ring uit. Zodra de 
temperatuur het toelaat, plant de stad er 
5 400 nieuwe boompjes.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit 

Antwerpen wordt klaargestoomd 
voor een nieuwe Gouden Eeuw
“De komende jaren zetten we de stad van 
de toekomst in de steigers en maken we 
Antwerpen klaar voor een nieuwe Gouden 
Eeuw. De belangrijkste pijlers zijn de 
heraanleg en versteviging van de Schelde-
kaaien, het project Lageweg in Hoboken, 
een schitterend park op de Gedempte 
Zuiderdokken en de herontwikkeling van 
de Arenawijk. We investeren ook verder 
in de Droogdokkensite, de innovatieve 
Stadshaven en de Slachthuissite.”

Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling
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Vlaams minister van Justitie 
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Energie en Toerisme
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Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
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