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Fietsbus komt op kruissnelheid

Welkom op
Vlaanderen Feest

Minister van Mobiliteit Ben Weyts huldigde einde maart de eerste
Fietsbus in. Sindsdien rijdt er tussen de Noorderlaan en de Waaslandhaven een opvallende witte bus. Fietsers kunnen ze gratis gebruiken
voor de verplaatsing van en naar hun werkplek in de haven.
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Naast allerlei kinderanimatie is er
muziek van de fanfare ‘Kunst na Arbeid’ met
samenzang én de ‘Vlaamse Leeuw’ en het
trio Dynamo Zjoss. Het gratis feest wordt
afgesloten met een concert van 2Fabiola.

“Met 2Fabiola staat het Solft weer in
de jaren 90”, zegt cultuurschepen Rudi
Sempels.

De Fietsbus is een initiatief van het
Havenbedrijf en enkele privébedrijven
met als doel de mobiliteit in de haven te
verbeteren. De gelede bus biedt plaats aan
30 fietsers die hun rijtuig kwijt kunnen in
de ingebouwde fietsstalling.

© mmpress

Op vrijdag 6 juli is iedereen vanaf 19 uur
welkom op het Solft in Berendrecht voor
een spetterende viering van de Vlaamse
feestdag.

3 000 pendelaars per dag

De dagelijkse Fietsbus vertrekt al om 4.45
uur, de laatste vertrekt om 23 uur. In de
spits en voor en na de shiftwissel rijdt de
bus elk kwartier. In de daluren wordt elk
uur een verbinding aangeboden. Mobiliteitsminister Ben Weyts schat dat de
Fietsbus ruim 3 000 fietsende pendelaars
per dag kan vervoeren.
De Fietsbus vertrekt aan de Noorderlaan
om dan via de Tijsmanstunnel naar de

Minister van Mobiliteit Ben Weyts en
gemeenteraadslid Danielle Meirsman
bij de inhuldiging van de Fietsbus.
Scheldelaan te rijden. Vervolgens rijdt
ze naar Linkeroever met haltes aan het
Tolplein (Sint-Annalaan) en Waaslandhaven-Noord aan de Oudendijk.

Provincie zorgt voor Berendrechtse Kapel van de Hagelberg
In het voorjaar kwamen specialisten van de dienst Monumentenzorg van de
provincie naar de Berendrechtse Kapel van de Hagelberg. Na een onderzoek
werd het meest dringende onderhoud uitgevoerd aan de 18de-eeuwse kapel.
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“Voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo konden we dankzij onze lokale afdeling en ons
provinciaal erfgoedbeleid tussenkomen voor de Kapel van de Hagelberg”, vertelt Antwerps
gedeputeerde Luk Lemmens.

De provinciale monumentenzorgers
inspecteren het dak van de kapel.

De Verandering werkt, ook in de provincie
Binnen de provincie Antwerpen hebben gedeputeerden Luk
Lemmens en Jan De Haes de verandering weten binnen te brengen. Luk Lemmens legt uit: “We slankten het provinciale niveau
grondig af. Vanaf nu focussen we ons louter op de grondgebonden bevoegdheden zoals op de aanleg van onze fietsostrades.”.
“En onze Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële besparing
door te voeren op de begroting. De dotaties aan partijen en fracties werden met 15 procent afgebouwd.”
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Gedeputeerde Luk Lemmens
houdt nauw contact met de
lokale afdeling.
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De werken aan de Oosterweelverbinding en de Ring
gaan eindelijk van start. Door de toevoeging van
het ‘Haventracé’ zal er extra verkeer richting Stabroek en Tijsmanstunnel komen. De voorbije jaren
is de A12 al véél drukker geworden. Bij het minste
verkeersincident staat alles stil. N-VA Polder steunt
de integrale aanpak van de Antwerpse mobiliteitsproblemen. We verwachten dat het Haventracé de
mobiliteit voor onze bewoners verbetert.
Daarom hebben we in de districtsraad het voortouw genomen en een wensenlijst opgesteld die de voltallige raad unaniem goedkeurde. In een brief aan de provinciegouverneur
ijveren we onder meer voor:
•	een extra rijstrook tussen knooppunt Stabroek en
aansluiting A12 op de Antwerpse Ring;
•	een busbaan langs de A12 voor snelbussen Zandvliet/
Berendrecht tot de aansluiting op het openbaar vervoersknooppunt Luchtbal;
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N-VA Polder blijft alert bij Haventracé

Haventracé: kan een extra rijstrook de files op de A12 oplossen?
•	de realisatie van een fietsostrade Antwerpen-Bergen op
Zoom;
•	de invoering van een snelle waterbus vanaf de aanlegsteiger Berendrecht met een halte aan de overzijde van
het kanaaldok en dan direct tot aan het MAS;
•	het verbeteren van de leefbaarheid voor onze inwoners
door geluidsschermen langs de A12 en een extra oprit in
Zandvliet;
•	een strikte handhaving van het inhaalverbod voor vrachtwagens.

Bestuurslid Guido Van Loock is lid van het Arrondissementeel Bestuur van Antwerpen en maakt deel uit van de
nationale partijraad van de N-VA. Hij waakt er over onze belangen en de typische verzuchtingen van de polder.
Op deze manier wordt onze stem ook gehoord in Antwerpen en Brussel.
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Nieuws uit de districtsraad
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Polder krijgt stem in Brussel

Guido Van Loock is de
polderspreekbuis in Brussel.

Bij het begin van de lente werd de Averbodestraat, toegangsweg tot de wijk Viswater, volledig
heraangelegd. De straat kreeg een volledig nieuw uitzicht en de oude bomen, die met hun wortels de
voetpaden beschadigden, werden vervangen door plantsoenen met nieuwe bomen. “We hebben maximaal getracht het aantal parkeerplaatsen te behouden”, vertelt Rudi Sempels, districtsschepen voor
Mobiliteit.
De Averbodestraat in een nieuw, veilig kleedje.
Busje komt nog steeds niet. Dat was de vaststelling die raadslid Gert Van Herck vorige maand tijdens
de raadszitting deed. Al in oktober stelde Gert voor om De Lijn voor toelichting uit te nodigen voor
de districtsraad. “Vandaag zitten we nog steeds met heel wat vragen rond de stiptheid en de toekomstplannen van De Lijn. Die zullen invloed hebben op onze pendelaars vanuit de Polder.” Het districtsbestuur heeft intussen aangedrongen op informatie.
Gert Van Herck aan de bushalte: wachten op de bus én op nieuws van De Lijn.
Komt de Stabroekse file tot in Berendrecht? Dat was de vraag die raadslid Marc Maes stelde aan het
districtsbestuur. Na de zomervakantie beginnen aan het Laageind in Stabroek wegenwerken die
wellicht ook voor de mobiliteit van onze inwoners gevolgen zullen hebben. Het district houdt contact
met de gemeente Stabroek en informeert de inwoners.
File in Stabroek: wat worden de gevolgen voor Berendrecht?
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Koen Kennis

Veilig thuis in
een welvarend
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de
ingeslagen weg van verandering.
De voorbije jaren is Antwerpen
opnieuw een veilige, financieel
gezonde en meer sociale stad
geworden. Op 14 oktober willen we
dan ook graag met u een nieuw
contract sluiten voor nog eens zes
jaar doortastend bestuur.
Daarvoor hebben we sterke plannen voor
de toekomst, die op het ledencongres onder
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

Bart De Wever

Fons Duchateau

 Zo zal wie hardnekkig sluikstort verplicht

gemeenschapsdienst moeten doen en zijn
afval zelf opruimen.

 Er komt een wandel- en fietsbrug over

de Schelde en we zetten met gescheiden
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig
in op verkeersveiligheid. En dankzij de
Oosterweelverbinding, een eigen verkeerscentrum en vervoersmaatschappij gaan we
ons vlot verplaatsen.

Annick De Ridder

Nabilla Ait Daoud

 We binden de strijd aan met eenzaamheid

en laten niemand achter. Maar we zorgen
er ook voor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Kansarme kinderen
horen op school. Desnoods met zachte
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands
en worden we allemaal Antwerpenaar.
De stad wordt een partner bij de keuzes
die u maakt, van uw eerste woning tot het
rusthuis.

En dat allemaal in een stad die nog veiliger,
groener, bruisender, sportiever en voor
iedereen mobieler wordt.
Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een
welvarend Antwerpen.

Het volledige stadsprogramma
van de N-VA vindt u op
www.n-va.be/antwerpen
www.n-va.be/polder

Veilig thuis in een welvarend Antwerpen
Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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