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9 396 keer
bedankt!

Aperitiefgesprek met Darya Safai
Beeldt u zich in dat u van de ene dag op de andere niet meer mag lachen. Ook muziek luisteren is er niet meer 
bij. Het overkwam onze partijgenote Darya Safai in haar geboorteland Iran. De islamitische revolutie van 
1979 gooide haar leven en dat van miljoenen Iraniërs helemaal overhoop. Later, als studente tandheelkunde, 
nam Darya Safai deel aan studentenprotesten tegen het regime van ayatollah Khomeini. Ze belandde in de 
gevangenis. Toen ze op borgtocht werd vrijgelaten, vluchtte ze met haar man via Turkije naar België.

Vlaamse identiteit
In haar boek ‘Plots mocht ik niet meer lachen – hoe de islam 
vrouwen onderdrukt’ vertelt Darya Safai haar hallucinante  
levensverhaal. “Met mijn levensverhaal wil ik aandacht vragen 
voor vrouwen- en mensenrechten”, zegt Darya Safai, die al het 
wereldnieuws haalde met haar actiegroep die strijdt tegen het  
stadionverbod voor Iraanse vrouwen. Ook in eigen land zet ze 
zich in voor vrouwenrechten. “Ik geloof dat de Vlaamse identiteit 
op veel van onze uitdagingen een antwoord kan bieden. We  
moeten onze gemeenschappelijke punten in de verf zetten, zoals 
taal, cultuur, onze waarden en normen”, besluit Darya Safai.

Boekvoorstelling in Merksem
Darya Safai stelt haar boek op zondag 2 december voor aan de 
inwoners van Merksem. Ze doet dat in aanwezigheid van onze 
lokale kopstukken. Spring dus zeker binnen om deze boeiende 
ochtend bij te wonen.

De toegang is gratis en iedereen is welkom. Het boek 
van Darya Safai zal ook te koop worden aangeboden 
aan 22,99 euro.

Meer info via david.dogge@n-va.be of via 0497 35 95 90.

Zondag 
2 december

11 uur
De Volkslust
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Uw vertegenwoordigers in de districtsraad

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Luc Bungeneers
Molenlei 52
luc.bungeneers@n-va.be

Wendy Simons
Paasbloemstraat 13
wendy.simons@n-va.be

Patrick Van den Bempt
Catershoflaan 108
patrick.vandenbempt@n-va.be

Lia Somers
Ganzemate 24
lia.somers@n-va.be

Hendrik van Veldekestraat 5
luc.sleeckx@n-va.be

Bredabaan 594/2
jan.dumon@n-va.be

Imelda Kalingart-Lamigan
Kwadeveldenplein 4/3
imelda.lamigan@n-va.be

Roederdelft 3
david.dogge@n-va.be

Luc Sleeckx Jan Dumon David Dogge

Herman Gielen
Terlindenhofstraat 51/2
herman.gielen@n-va.be

Iris Verhoeven
Rerum Novarumlaan 110
iris.verhoeven@n-va.be

Wim Jochems
Merksemheidelaan 45/101
wim.jochems@n-va.be

Nathalie van Baren
Bredabaan 194
nathalie.vanbaren@n-va.be

Mark Tijsmans
Meereigen 51
mark.tijsmans@n-va.be

Met deze ploeg 
streven we ook  
in de volgende  
legislatuur  
naar een veilig,  
welvarend en  
proper Merksem.”
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Beste Antwerpenaar
Met een straatlengte voorsprong is de N-VA opnieuw de grootste 
partij van ’t Stad. Bijna 100 000 Sinjoren gaven ons hun vertrouwen. 
We behouden de zetels die we in 2012 veroverden. Dat is een 
ongelofelijke prestatie. Ik ben daar enorm blij om en voel me 
ook nederig om gesteund te worden door meer dan een op de 
drie Antwerpenaren. Want we hebben het niet cadeau gekregen. 
Het is een stevige campagne geweest. De bekroning van zes jaar 
verandering.

Antwerpen verandert zichtbaar. De criminaliteit daalde met 
bijna een derde. De haven groeit jaar na jaar, onze industrie 
investeert en er zijn jobs op overschot. De stadskas is uit de 
schulden, de Vlaamse voogdij is na twintig jaar afgeschaft. En we 
hebben het grootste mobiliteits- en leefbaarheidsproject van de 
eeuw verwezenlijkt. 

We sloten het Toekomstverbond met de Vlaamse overheid en de 
burgerbewegingen, zodat de Oosterweelverbinding onze files 
kan oplossen na twintig jaar treuzelen en procederen. We krijgen 
er meteen een gigantische opportuniteit bij. De overkapping van 
de Ring zal onze Koekenstad mooier en groener maken. Dit zijn 
geen dromen, de spade steekt in de grond. 

Ondertussen verdwijnen de parkings op de kaaien onder de 
grond om plaats te maken voor een fantastische fiets- en 
wandelpromenade. We herstellen de band tussen de stad en 
de Schelde. We herwaarderen ons erfgoed in volle glorie. De 
Handelsbeurs, een van de parels van onze stad en icoon van onze 
geschiedenis, stond op instorten. Tot wij er eindelijk werk van 
maakten. Begin volgend jaar kan elke Antwerpenaar er opnieuw 
van genieten.

De N-VA is ondertussen gegroeid tot een hechte en warme familie 
waar iedereen zich welkom kan voelen. Een sterke, Vlaamse 
volkspartij met een gemeenschappelijk verhaal. We willen allen 
veilig thuis zijn in een welvarend Antwerpen. Wij staan aan 
het roer om van onze Koekenstad weer de grootstad te maken 
waarop iedereen fier kan zijn.

Met uw steun maken we Antwerpen steeds veiliger, zorgzamer 
en welvarender. We zullen onze kinderen en kleinkinderen een 
mooiere, betere en groenere stad nalaten. Daar werken we de 
volgende zes jaar hard aan verder.

Bart De Wever
Burgemeester
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De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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