
Nadat eind vorig jaar, midden in een golf van diefstallen en overvallen, een
supermarkt gelegen aan de Merksemse Bredabaan op gewelddadige manier

werd overvallen, besloot een verkoopster van één van de handelszaken een petitie
op te starten. Met als doel: burgemeester Janssens aanporren om met spoed het poli-
tietoezicht op de winkelas te verhogen. Deze petitie kende onmiddellijk veel bijval;
in slechts enkele uren werden een tweehonderdtal handtekeningen verzameld. De
Merksemse N-VA pikte dit initiatief op en vertaalde dit bij monde van N-VA-
gemeenteraadslid Bart de Wever in enkele gerichte vragen aan Patrick Janssens.

N-VA Merksem is ten zeerste
verbaasd over het gegeven
dat Janssens de situatie op de
Bredabaan door middel van
gemanipuleerde cijfers baga-
telliseert tot ‘losse inciden-
ten’. De doorsnee handelaar

op de Bredabaan weet dat de door Patrick Janssens aangereikte cijfers absoluut niet
stroken met de dagelijkse realiteit zoals zij die beleven.
Na een artikel dat verscheen in de Gazet van Antwerpen en waarin de N-VA-tus-
senkomst in de verf werd gezet, paste politiewoordvoerder Sven Lommaert dezelf-
de cijfertruuk toe door te beweren dat het aantal winkeldiefstallen wel aan het dalen
was, maar dat de gauwdiefstallen op de Bredabaan verviervoudigen. Volgens ons is
er gewoon een probleem met beide. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat de bur-
gemeester goochelt met nauwelijks te controleren cijfers. Een daad van verant-
woordelijk en goed bestuur zou resulteren in het aangaan van een open dialoog met
de handelaars op de
Bredabaan. Tot van-
daag wachten we ech-
ter nog op een positief
signaal van Patrick
Janssens…

Of is dit misschien
teveel gevraagd?

David Dogge
Bestuurslid N-VA

Merksem

Premiesysteem
van de stad

Antwerpen mist
haar doel!
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Burgemeester reageert flauw

V.U. David Dogge
Roederdelft 3 bus 4
2170 Merksem

De Stad Antwerpen ijvert naar
eigen zeggen voor betaalbare en
comfortabele woningen voor alle
Antwerpenaren.
Onderzoek van gemeenteraadslid
Bart De Wever en provincieraadslid
Liesbeth Homans leert echter
dat slechts een kwart van alle
Antwerpenaren in aanmerking
komt voor een woonpremie.

Lees meer op blz. 2

Bart De Wever en
Liesbeth Homans
trekken de Antwerpse N-VA-lijst
voor het Vlaams parlement.
Met Bart De Wever en Liesbeth
Homans op kop van de lijst,
kent de stad Antwerpen een
sterke vertegenwoordiging op de
N-VA-lijst in de provincie
Antwerpen.

Lees meer op blz. 3

De doorsnee handelaar op de Bredabaan
weet dat de door Patrick Janssens aange-
reikte cijfers absoluut niet stroken met de
dagelijkse realiteit zoals zij die beleven.

Meer aandacht voor criminaliteit Bredabaan

www.nvamerksem.be
www.n-va.be/merksem
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De Stad Antwerpen ijvert naar eigen zeggen voor
betaalbare en comfortabele woningen voor alle
Antwerpenaren.
Gemeenteraadslid Bart De Wever en provincieraadslid
Liesbeth Homans namen de maatregelen die de Stad in
dit kader onderneemt eens onder de loep. Antwerpen
keert al jaren premies uit aan mensen die hun woning
renoveren, isoleren of verbouwen. Als men de webstek
van de Stad bekijkt, krijgt men
een overzicht van alle premies die
de stad uitlooft.   Dit oogt zeer
aantrekkelijk en wellicht zullen al
veel  Antwerpenaars een vreug-
desprongetje gemaakt hebben
nadat ze meenden gelezen te heb-
ben dat zij voor de werken aan
hun woning een financiële tus-
senkomst kunnen krijgen van de
Stad. 

Slechts een kwart van alle Antwerpenaren komt in
aanmerking.
Onderzoek van De Wever en Homans leverde echter
een heel ander resultaat op. Bijna 75% van de
Antwerpenaren komt gewoonweg niet in aanmerking
voor zulke premie. Het premiesysteem van het stads-
bestuur komt dus slechts nauwelijks 25% van de
Antwerpse bevolking ten goede! Om in aanmerking te

komen voor een premie mag het Kadastrale
Inkomen (KI) immers niet hoger liggen dan 
745 euro. Een peulschil, als je weet dat het
gemiddelde Kadastrale Inkomen in Antwer-
pen 1.045 euro bedraagt.  
Met een gemiddeld KI van 1.045 euro en het
opleggen van een grens van 745 euro, sluit de
stad Antwerpen dus per definitie 75% van al
haar inwoners uit.  Vreemd voor een stad die er
naar eigen zeggen alles aan doet om jonge
gezinnen (terug) naar de stad te willen lokken.

Stad Antwerpen Stad Mechelen Stad Gent

745 euro 1200 euro 1200 euro

1.045 euro 845 euro 900 euro

73,77% 26% 25%

Max. toegelaten KI voor het verkrijgen
van een premie

Gemiddeld KI

% van de bevolking dat niet in aanmer-
king komt voor een premie

De bevoegd schepen erkende de problemen en beloofde het systeem te zullen herzien. Wij houden u op de hoogte!

Premiesysteem van de Stad Antwerpen mist haar doel!

Op  28 januari ll. vond de oprichtingsvergadering
plaats van het Zorgbedrijf-OCMW Antwerpen. Na een
jaar van voorbereiding in verschillende werkgroepen
is het Zorgbedrijf een feit. De zorgtaken van het
OCMW worden ondergebracht in een aparte struc-
tuur, het blijft wel een publiek bedrijf want de aanstu-
ring blijft gebeuren door het OCMW-bestuur.

U vraagt zich waarschijnlijk af  waarom deze verzelf-
standiging  diende te gebeuren. Als bestuur moeten
we inspelen op een veranderende markt, ook de zorg-
sector ontsnapt daar niet aan. De noden van de resi-
denten zijn anders dan 25 jaar geleden. Mensen willen
meer privacy, de veiligheidsnormen liggen anders, de
voedingsgewoonten wijzigden door de jaren. Ook is
het zo dat een aantal rust- en verzorgingstehuizen niet
meer voldoen aan de eisen van een hedendaagse voor-
ziening en aan de opgelegde normen. Dit alles kost
geld en rusthuizen hebben nu eenmaal een beperkte

financiële draagkracht. We kunnen niet alle kosten zelf
dragen en moeten beroep doen op de overheid. Een
zorgstrategisch plan voorziet naar de toekomst toe in
de realisatie van woonzorgcentra in elke wijk van
Antwerpen: kleine rusthuizen voor 150 bewoners
dichtbij seniorenflats en dienstencentra.
De publieke verzelfstandiging heeft het voordeel dat
het management en het bestuur van de nieuwe groep
zich uitsluitend zal kunnen bezig houden met de orga-
nisatie van de woonzorgcentra. 

Het zorgen voor ouderen wordt op deze manier een
transparant gegeven voor de Antwerpse belastingbe-
taler. Belangrijkste in gans deze operatie is wel dat de

zorg voor onze ouderen centraal
moet staan. Het zorgbedrijf zal
moeten zorgen voor een comforta-
bele oude dag, dat blijft de eerste
prioriteit van deze nieuwe organi-
satie.

Luk Lemmens
Vice Voorzitter 
OCMW Antwerpen

Het Antwerpse 
Zorgbedrijf van start

Het zorgbedrijf zal moeten zorgen voor een
comfortabele oude dag, dat blijft de eerste

prioriteit van deze nieuwe organisatie.
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De partijraad van N-VA besliste onlangs dat Bart De Wever de lijst in de provincie Antwerpen
zal aanvoeren. Op de tweede plaats staat huidig N-VA provincieraadslid Liesbeth Homans. 
Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid en burgemeester van Dessel, duwt de lijst.

Met Bart De Wever en Liesbeth Homans op kop van de lijst, kent de stad Antwerpen een 
sterke vertegenwoordiging op de N-VA-lijst in de provincie Antwerpen. Bart De Wever woont
met zijn gezin in Berchem en zetelt in de Antwerpse gemeenteraad. Sinds 2004 vertegenwoor-
digt hij Antwerpen ook in het Parlement. Tevens is hij nationaal voorzitter van de N-VA. 

Liesbeth Homans woont in Wilrijk en is getrouwd met Bart Driessens. Stoere kapoenen Stef (5)
en Thijs (2) maken hun gezinnetje volledig.  Bij de provincieraadsverkiezingen van 2006 raakte
Liesbeth van op de 4de plaats rechtstreeks verkozen.  Sindsdien zetelt zij in de Antwerpse pro-
vincieraad waar zij o.a. lid is van de commissie Ruimtelijke Ordening.  
De combinatie Wonen, stedenbeleid en ruimtelijke ordening boeit haar in grote mate. ‘In mijn
vriendenkring word  ik  regelmatig aangesproken over het feit dat het verdomd moeilijk  is nog
een betaalbare woning te vinden’, zegt Liesbeth. ‘Bovendien is d it in een stad  als Antwerpen,
waar de kadastrale inkomens en de vastgoedprijzen de pan uit swingen, quasi helemaal een
onmogelijke opdracht’ oordeelt Liesbeth. Allemaal zaken die Liesbeth in het Vlaams
Parlement graag zou aankaarten!   

Met een Vlaamse naam, 
geen Marokkaanse nationaliteit!

<< Bart De Wever (38) en
Liesbeth Homans (36) >>
aan kop op de lijst voor de

verkiezingen van het 
Vlaams Parlement

Bart De Wever werd recent gecontacteerd door een
Antwerpenaar die een hallucinant verhaal deed.

De man was gelukkig getrouwd met een dame van
Marokkaanse afkomst en recent waren ze de trotse
ouders geworden van een dochter die ze Nora wilden
noemen.  Zoals alle jonge ouders begaven ze zich fier
naar het districtshuis om hun boreling aan te geven.  

Toen ze echter meedeelden haar de naam Nora te wil-
len geven,  fronste de ambtenaar zijn wenkbrauwen.
Er circuleert op de bevolkingsdiensten in de verschil-
lende Antwerpse districten immers een lijst met
Arabische voornamen waaruit Marokkaanse of
gemengde koppels kunnen kiezen.  Tenminste als ze
hun kindje ook de Marokkaanse nationaliteit willen
geven.

Stad Antwerpen dwarsboomt eigen integratiebeleid
Ongehoord vindt Bart De Wever, die de zaak
onmiddellijk aankaartte tijdens de gemeenteraad.
Niet alleen schendt Marokko het recht op vrije naam-
keuze, maar men voert ook doelbewust een beleid dat
regelrecht tegen ons integratiebeleid ingaat. En de Stad
Antwerpen werkt hier aan mee.  Niet alleen leggen de
ambtenaren de bewuste ouders de namenlijst voor,
ook verplichten zij hen een attest te ondertekenen
indien ze toch een andere naam willen kiezen.  Zo is de
stad Antwerpen ‘ingedekt’ tegen sancties van de
Marokkaanse autoriteiten. Burgemeester Janssens
erkende deze ‘fout’ en beloofde de lijsten uit de
districtshuizen te laten verdwijnen. N-VA Antwerpen
kijkt er alvast op toe dat dit ook daadwerkelijk
gebeurt!

Stad volgt instructies Marokkaanse overheid:
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België blokkeert
Vlaanderen en Wallonië houden er vaak andere meningen 

op na. Daar is niks mis mee. Samenwerken als goede buren
met respect voor elkaar moet kunnen. Maar op Belgisch 

niveau krijgt men niets meer voor elkaar.

Een sterker Vlaanderen werkt. 
Het bewijs is er!

2008 was een rampjaar voor onze bankwereld. De federale 
regering kwam met een ‘oplossing’: ze verkocht Fortis voor 
een appel en een ei aan Parijs. Met als gevolg dat honderd-

duizenden - vooral Vlaamse - spaarders en beleggers hun 
appeltje voor de dorst in rook zagen opgaan. Later weigerden

de Franstalige partijen om de door-en-door Vlaamse bank
KBC uit de nood te helpen. Nog goed dat Vlaanderen 

wel daadkrachtig optrad of de ramp was niet te overzien.

“De slimste ben ik zeker niet. Maar één ding
weet ik wel. Met een sterker Vlaanderen

kunnen we de crisis beter aanpakken.”

Bart De Wever, voorzitter N-VA

www.sterkervlaanderen.beSterker Vlaanderen, minder crisis

Wilt u meer weten over het programma of de werking van de N-VA, 
dan kan u bellen naar 02 219 49 30, 
faxen naar 02 217 37 10 of mailen naar info@n-va.be
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