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POLDER
Voorzitter Gert Van Herck
doet een oproep!
Kom naar ons met uw voorstellen,
met verrassende suggesties, met creatieve plannen én met uw kritische
opmerkingen. Ik vraag dat aan u, als
individu, maar ook als lid van een
vereniging of een actiegroep of een
bedrijf of een organisatie die actief
is in ons district.
Kom
naar ons toe,
zeg uw gedacht en laat
van u horen.

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

Kortom, samen
met
mijn collegabestuurs
Voorzitter Gert Van
leden
vraag
Herck verwacht
ik u mee te
voorstellen van de
werken
om
inwoners van het district
initiatieven te
helpen slagen,
om de zaken vooruit te laten gaan.
Zet mee uw schouders onder projecten die ons district mooier en het wonen met elkaar prettiger maken.
Dit engagement kan ook tot verandering leiden: verandering om zaken
beter aan te pakken. Dat is alvast
waar wij voor gaan.
2015 wordt een boeiend jaar: de structuurschets en het fietsplan worden
voorgesteld, we zoeken naar een
structurele oplossing voor de
Berendrechtse wateroverlast, er komt
opnieuw een tulpenpluk.
Engagement voor onze gemeenschap en de wil tot verandering: dat
zijn mijn wensen voor u in 2015.

www.n-va.be/polder

N-VA-schepen Rudi Sempels werkt fietsplan uit
Onze dorpen hebben al heel
wat degelijke fietspaden,
of straten die geschikt zijn
om veilig te fietsen. Maar
er zijn nog een aantal
ontbrekende schakels in het
fietsnetwerk, en ook een
aantal
oversteekplaatsen
kunnen veiliger.
Districtsschepen
voor
Mobiliteit Rudi Sempels
werkt daarom aan een
plan om tegen 2018 een
hele reeks fietsvriendelijke
ingrepen te doen, die
ook voor voetgangers de
verkeersveiligheid
zullen
vergroten.
De
concrete
voorstelling ervan volgt nog
voor de zomer.

Rudi Sempels: “Langsheen de Scheldelaan wordt 4,2
kilomter fietspad vernieuwd”

HAVENFIETSPAD EINDELIJK AFGEWERKT

Op aandringen van onze raadsleden in de gemeente- en districtsraad, onze N-VAafdeling Polder en stadsschepen voor mobiliteit Koen Kennis laat Vlaams minister
Ben Weyts het stuk fietspad tussen de bocht van Bath en de Noordlandbrug in meijuni volledig heraanleggen. Goed nieuws voor al wie met de fiets naar zijn werk in
de haven rijdt!

FIETSDAG IN HET DISTRICT OP PINKSTERMAANDAG 25 MEI

Noteer alvast in uw agenda dat het district op 25 mei een feestelijke fietsdag
organiseert met tal van activiteiten in Berendrecht, Zandvliet en Lillo.

Fietsen op Solft
De verandering werkt ...Ook in Berendrecht

Voor ...

... en na

Loop samen met N-VA Stad Antwerpen
de 10 Miles 2015 en ontvang gratis een
uniek shirt!

Structuurschets bewaart wat goed is én kijkt naar de toekomst
Het is aangenaam wonen in Berendrecht en Zandvliet. De nabijheid van
haven, A12 en spoorlijn zorgen wel
eens voor overlast. Maar de variatie
aan open landschappen en de mooie
dorpskernen zijn grote troeven.

een ontwerp van structuurschets uit.

Hoe kunnen we de goede dingen
bewaren, en toch de uitdagingen van
de toekomst aanpakken? N-VA Polder is al enkele jaren bezig met deze
vraag. Het voorbije jaar werkte een
studiebureau in opdracht van districts- en stadsbestuur, en met veel
input van geïnteresseerde bewoners,

Het legt nog niets definitief vast,
maar schetst wel de grote lijnen die
daarna in concrete plannen zullen
omgezet worden.

De Antwerp 10 Miles zijn inmiddels uitgegroeid tot een klassieker voor ieder
zichzelf respecterend loper. Elk jaar vinden duizenden Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Ook N-VA
Stad Antwerpen blijft niet achter en neemt met een uitgebreide delegatie deel
aan de editie van dit jaar, op 26 april 2015.

Dit ‘masterplan’ bevat een heel duidelijke visie over wonen, ontspannen, sporten, open ruimte en mobiliteit in onze dorpen van nu tot 2040.

Bent u een goedgeoefend of recreationeel loper die al sportend geld wil
inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij uw schouders
onder de behandeling van peuter Sterre. Wij hopen, samen met u, een mooi
bedrag bij elkaar te lopen om de betaling van de hoge medische kosten mee
mogelijk te maken.

Dit voorjaar stellen we de structuurschets aan u voor!

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

Wateroverlast wordt integraal aangepakt
Tijdens twee werkvergaderingen met verantwoordelijken van de stad en
provincie besprak districtsschepen Rudi Sempels de waterproblematiek in
ons district.
Een aantal gebieden van Berendrecht
en Zandvliet ondervindt regelmatig
hinder van hoge grondwaterstanden.
Er zijn verschillende oorzaken van
deze problemen. Alle betrokkenen
slaan nu eindelijk de handen in elkaar om tot oplossingen te komen. Er
werd ook een projectgroep opgericht.

Rudi Sempels: “We willen komaf
maken met de wateroverlast”

“We nemen aan dat er twee grote
bronnen zijn van water in Berendrecht en Zandvliet. Het grondwater
en het water dat afvoert via de
Zoutebeek en de Dorpsbeek, die loopt
door het centrum van Berendrecht.

Er is momenteel geen zicht op of er
zich insijpeling vanuit het Kanaaldok
voordoet,” aldus Rudi Sempels.
De provincie Antwerpen zal een
vijftal oplossingen laten bestuderen. "Eerst kunnen we tijdens een
'kelderwandeling' met eigen ogen
zien waar en hoe de waterproblemen
zich voordoen. Later volgt er dan een
'watercafé' waar we aan alle geïnteresseerden de aanpak in detail zullen
voorstellen.” besluit Rudi.
Het district zal de bewoners op de
hoogte houden van de vooruitgang
die in dit belangrijke dossier van de
waterproblematiek gemaakt wordt.

In januari kreeg Danielle Meirsman de titel ‘ere-districtsschepen’. Daarmee was
ze de eerste mandataris die in ons district deze eer te beurt viel. Een bekroning
voor ruim 20 jaar engagement in het district, dat nu wordt bestendigd in de Antwerpse gemeenteraad.

•
•
•
•
•
•

Functie: gemeenteraadslid, commissievoorzitter van de commissie Publiek
Domein/Sport/Personeel/Diamant/Markten en Foren. Commissiecoördinator
van de commissie Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling.
Woont in: Berendrecht
Beroep: opleiding klinisch laborant, gemmologe, diamantexpert, administratie
Gezin: gehuwd, twee kinderen die inmiddels hun vleugels hebben uitgeslagen
Vrije tijd: tennis, ski, wandelen en fietsen. Actief in het plaatselijk verenigingsleven.
Actiepunten: “Ik wil me inzetten voor een visie op lange termijn (stad in de toekomst) voor een leefbare en moderne stad/district, met doordachte ruimtelijke
ordening, en een geluids-en lichtplan op mensenmaat. Ook de samenwerking
met andere gemeenten is belangrijk.”

polder@n-va.be

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 / Uw maat voor het gratis t-shirt
Betaling dient te gebeuren voor 29/03/15.
Betaling enkel via overschrijving

2.

U stort het verschuldigde bedrag 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

Trek uw loopschoenen aan en kies
voor één van de volgende trajecten
• Ladies Run 5km
• Short Run 5km
• 10 Miles
• Marathon
• Kids Run

€ 12
€ 12
€ 25
€ 55
€5

Wij kijken er naar uit om u op 26 april 2015 als deelnemer te
verwelkomen, zodat u samen met alle andere deelnemers een mooie
persoonlijke prestatie kan neerzetten. Aarzel niet om uw familieleden
mee over de streep te trekken en deel te nemen. Of uw vrienden of
collega’s …

Burgemeester Bart De Wever doet
warme oproep aan Antwerpen om
haar hart te tonen voor kleine Sterre

N-VA-profiel: Danielle Meirsman

1.

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 25 april gestort worden op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: “Ik toon
mijn hart voor Sterre!”

“Eind vorig jaar werd Sterre, toen anderhalf, door een geestelijk
gestoorde man aangevallen met een schroevendraaier in een
supermarkt. Het meisje uit Deurne zal na deze onbegrijpelijke daad van
zinloos geweld gedeeltelijk blind blijven.

”Als vader van vier kinderen kreeg ik het ijskoud bij het horen van dit vreselijke
nieuws, en ik ben er zeker van dat het verhaal van Sterre niemand onberoerd laat. Haar
ouders zullen de komende jaren worden geconfronteerd met aanzienlijke medische en
gerechtelijke kosten.
N-VA-raadslid Willem Van Alsenoy
feliciteert Danielle Meirsman

Ik roep alle lopers op de Antwerp Ten Miles dan ook op om met hun
sportieve prestatie de ouders van Sterre te steunen. En wie zelf niet zo
sportief is, kan bijdragen door (een van) onze N-VA-lopers te sponsoren.
Hoe u dat kan doen, leest u elders op deze pagina.”
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Doen wat
we moeten
doen
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Neen,
datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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