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POLDER

www.n-va.be/polder

N-VA Polder zorgt voor 
opgeknapt fietspad

Begin juli werd het fietspad 
tussen de Noordlandbrug en 
de Bathse Weg helemaal opge-
knapt. Goed nieuws voor de 
fietsers die de route gebruiken 
als woon-werkverkeer of voor 
een fietsuitstap door de haven. 
Vlaams minister Ben Weyts 
trok 500 000 euro uit voor de re-
novatie van het traject.

Raadpleeg het fietsplan van 
N-VA Polder op
www.n-va.be/polder.

Tot eind september zijn twee onderzoekers aan het werk om het erfgoed van 
Berendrecht en Zandvliet opnieuw in kaart te brengen. Ze inventariseren unieke 
gebouwen die iets zeggen over het culturele karakter van onze polderdorpen. 
Dat gaat dan niet alleen om kerken of kastelen. Ook herenhuizen, boerderijen, 
polderhuisjes en schoolgebouwen vertellen een heel eigen verhaal.Tijdens hun 
wandelingen door Berendrecht en Zandvliet maken ze een lijst van ongeveer 150 
gebouwen. Lillo-fort is in zijn geheel beschermd als dorpsgezicht.

NAAR EEN BETERE BESCHERMING
Vandaag is in Berendrecht-Zandvliet enkel de Buitenmolen een beschermd 
monument. Daarnaast zijn ook enkele delen van het grondgebied ‘cultureel, 
historisch en esthetisch erfgoed’, wat slechts een beperkte bescherming biedt. Op 
basis van de hernieuwde lijst kunnen eventueel andere beschermingsmaatregelen 
genomen worden.

N-VA Polder liet in het bestuursakkoord van het district opnemen dat “er een betere 
bescherming van de dorpskernen en waardevolle gebouwen moet komen.” Als 
we dat niet doen, zal het unieke karakter van onze dorpen langzaam maar zeker 
verdwijnen. Veel van die oude gebouwen zijn immers de eerste slachtoffers van 
projectontwikkelaars. Maar een bescherming met een nieuwe bestemming kan 
voor iedereen vaak het beste compromis zijn.

ERFGOEDINVENTARIS IN KADER VAN STRUCTUURSCHETS ‘PLANNEN VOOR 
2040’
Het district presenteerde dit voorjaar de structuurschets voor Berendrecht en 
Zandvliet  (zie: www.plannenvoor2040.be). Deze structuurschets bevat het grotere 
kader. De actualisatie van de lijst met bouwkundig erfgoed is een concrete actie die 
uit de structuurschets voorkomt.

Gemeenteraadslid Danielle Meirs-
man en districtsschepen Rudi 
Sempels, drongen aan op de realisa-
tie van een veilig fietspad langs de 
Scheldelaan.

Erfgoed van onze dorpen opnieuw in kaart gebracht



Hoe inschrijven? 
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.  
Het juiste bedrag stort u op  rekeningnummer  
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.  
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee  
pannenkoeken en een drankje.

U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van  
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te halen 
en op welk tijdstip. 

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

www.n-va.be/antwerpen

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in  
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier 
voor het hele gezin.

Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet 
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek. 
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen 
door onze schminksters.

Zaterdag 26 september 2015

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht 
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

“De scheiding van mijn ouders bracht 
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik 
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar

“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO 
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.” 
Aisha, 17 jaar

OPBRENGST GAAT  
NAAR VZW TEJO

De opbrengst van deze middag wordt 
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.

Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige 
hulp aan jongeren die met psychische problemen 

kampen, zodat de situatie niet escaleert.
Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze  
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming  
om zich in te leven in de wereld van de jongeren. 

Een ondersteuningsteam van externe  
deskundigen adviseert de groep  

jeugdtherapeuten regelmatig.

www.tejo.be
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N-VA-profiel: Bertha Dierckx

Vind ons leuk op Facebook! Stel je vragen op het vragenhalfuurtje

Antwerpen voert in de loop van 2016 een lage-emissiezone in 

Bertha Dierckx: “Zoals bij alle gepen-
sioneerden is mijn vrije tijd méér dan 

gevuld.”

Bertha Dierckx sloot zich ruim 50 jaar geleden aan bij de Volksunie. Bij de op-
splitsing koos ze resoluut voor de zijde van Geert Bourgeois, wat later de N-VA 
werd. Ze is bestuurslid van verscheidene socio-culturele verenigingen, en heeft 
daardoor contacten met mensen die er politiek en menselijk een andere mening 
op nahouden. “Moet kunnen!” vindt Bertha.

• Functie: Ondervoorzitter N-VA Polder
• Woont in: Berendrecht, geboren in Zandvliet
• Gezinssituatie: drie zoons, drie schoondochters en twee kleinkinderen
• Beroep: gepensioneerde met tijd te kort
• Vrije tijd:  zie vorige vraag – als 72-jarige heb ik ook het gevoel trager te worden
• Actiepunten: De N-VA in ons district moet een warme en menselijke uitstraling 

hebben. Er mag ook al eens gelachen worden. We moeten contact hebben met 
zoveel mogelijk inwoners.

Antwerpen zal de eerste stad in 
Vlaanderen zijn die een lage-emissie-
zone invoert: in de kernstad, vanaf 
de Scheldekaaien tot en met de Sin-
gel en op Linkeroever. De lage-emis-
siezone is één van de maatregelen 
om de luchtkwaliteit te verbeteren en 
de leefbaarheid te verhogen. 
In een lage-emissiezone moeten 
vracht- en personenwagens aan 
bepaalde milieucriteria voldoen. 
Oudere, méér vervuilende wagens 
worden daardoor geweerd.
Een aantal voertuigen dat niet 
voldoet aan de algemene toegangs-

voorwaarden of de voorwaarden 
voor vrijstelling, kan alsnog toegang 
krijgen tot de lage-emissiezone. De 
toelating is in principe betalend, zal 
gelden voor een bepaalde periode en 
zal enkel van toepassing zijn in de 
lage-emissiezone van Antwerpen.
De invoering van een lage-emissie-
zone in 2016 en een verstrenging van 
de toegangsvoorwaarden in 2020 zal 
leiden tot aanzienlijke vermindering 
van de uitstoot van het kankerver-
wekkende koolstof, van fijn stof en 
NO2.

Sinds maart 2015 is N-VA Polder naast het internet ook 
op Facebook actief met een eigen Facebookpagina. De 
berichten van N-VA Polder worden verder gedeeld 
waardoor de ‘topposten’ zo’n 600 personen bereiken.

De Facebookpagina van N-VA Polder legt een link 
tussen onze afdeling en de burgers. Stel dat iemand 
vragen heeft over N-VA Polder of over het beleid, dan 
kan die een bericht sturen naar de facebookpagina of 
een reactie posten. Elk bericht wordt verwerkt en be-
antwoord door het afdelingsbestuur. Ook plaatsen we 
regelmatig actuele foto’s van projecten, evenementen 
en realisaties. 
 
Hoe vindt u ons: geef gewoon N-VA Polder in op Face-
book.

Berendrecht-Zandvliet-Lillo was het eerste Ant-
werpse district waar het vragenhalfuurtje werd 
ingevoerd. 
 
N-VA Polder heeft het vragenhalfuurtje uitdruk-
kelijk in het bestuursakkoord ingeschreven, als 
directe vorm van participatie van de inwoners.

Het vragenhalfuurtje start telkens om 19.30 uur, 
vlak voor de districtsraad, op volgende data:

21 september, 26 oktober, 23 november en 
14 december, telkens op maandag.
Districtshuis Berendrecht (1ste verdieping, 
raadszaal), Antwerpse Baan 140.

Infoavond Polder
Nog dit najaar organiseert N-VA Polder een informatieavond over de lage-emissiezone voor de inwoners van 
Berendrecht, Zandvliet en Lillo.



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


