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Dit is een ramp voor onze mooie en rustige buurt
doet als sportterrein, begrensd door
de Middelheimlaan, de Floraliënlaan
en de Craeybeckxtunnel, pal naast het
Nachtegalenpark.
Het district Berchem reageert erg afwijzend op deze plannen. “Natuurlijk
moeten de stelplaatsen van de groendienst vernieuwd worden”, reageert
districtsschepen voor openbaar domein Luc Thiessen (CD&V). “Maar
we zijn het er totaal niet mee eens ze
te centraliseren op de voetbalvelden
aan het Nachtegalenpark.”

Heel wat stelplaatsen van de
groendienst van de stad Antwerpen zijn in zeer slechte staat en
niet goed ingeplant. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) Nachtegalenpark voorziet
daarom een nieuwe centrale stelplaats aan het Nachtegalenpark.

Concreet doelt de stad op een nietbeschermde zone die thans dienst

Negatief advies
De districtsraad volgde Luc Thiessen
en gaf eenparig een negatief advies
op het RUP Nachtegalenpark. “De
huidige groene zone is bedreigd.
Waar we nu een mooi en open zicht
hebben, krijgen we in de toekomst
een loods. De sportinfrastructuur
verdwijnt bovendien. Deze donderdag
leggen we ons negatief advies voor
aan de districtsraad.”
De plannen van de stad Antwerpen

Kerstsfeer in Berchem

zijn groots. Het voorlopige ontwerp
spreekt over een gigantische loods
van 1.200 vierkante meter pal op de
voetbalvelden én een buitenopslagplaats van nog eens 2.000 vierkante
meter, waar zo’n 160 mensen komen
werken. “Ook daar knelt het schoentje. Wat een verkeer gaat dat niet
teweegbrengen? Erg nefast voor deze
rustige buurt”, benadrukt Thiessen.
Het districtscollege van Berchem
komt zelf met een alternatief op de
proppen. “Ons negatief advies heeft
ook een positieve zijde: we formuleren een beter alternatief. We denken
concreet aan de braakliggende zone
over het Crowne Plaza Hotel aan de
Gerard Le Grellelaan, naast de ring.
Ideale ligging qua uitvalswegen.
En bovendien eindelijk een goede
bestemming voor die verloren ruimte.
De gronden zijn eigendom van het
Vlaams Gewest, wat de zaken enigszins compliceert”, aldus schepen
Thiessen.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie CD&V Berchem

Kerstconcert Wouter Beke
Maandag 20 december 2010 om 14.30 uur: Vokaal en
instrumentaal ensemble ‘De Ring’ onder leiding van
mezzosopraan Inez CARSAUW, die zowel nationaal
als internationaal carrière maakt. Een kerstprogramma met muziek van Edgar Tinel, John Rutter, Vaughan Williams en andere.
• Kerk De Verrezen Heer, Berchemstadionstraat 8,
Berchem
• Tickets kosten 6 euro, één glühwein inbegrepen, en
kunnen bekomen worden aan de balie van het
districtshuis, of aan de ingang van de kerk.

Bron: GVA

in Berchem
U bent van harte welkom, om
samen met CD&V Berchem
het nieuwe jaar te komen
verwelkomen. Dinsdag 25
januari 2011 om 20u, in de
Ontmoetingsruimte Verrezen
Heer Berchemstadionstraat 8.
Als gastspreker verwelkomen
we onze nationale CD&Vvoorzitter, Wouter Beke.

Winterconcert
Ook dit jaar kan u de Kerstperiode
stemmig inzetten met het Winterconcert van Philip Heylen. Reeds voor de
negende keer op rij brengt de schepen
een aantal topartiesten samen op het
podium: Sopraan Griet De Meulder,
klarinetvirtuoos Vlad Weverbergh,
jazzlegende Sofie en jong talent Udo
brengen een gevarieerd programma
onder begeleiding van een strijkorkest, koor Gioia della musica en
een live combo. Presentator van het
geheel is Jo De Poorter, en samen

zullen alle artiesten u vast en zeker in
een heerlijke eindejaarssfeer brengen.
Traditioneel gaat de opbrengst van het
concert naar een goed doel, dit jaar de
Special Olympics Belgium vzw. Deze
internationale beweging biedt alle
personen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar de mogelijkheid
om een aangepaste sport te beoefenen, trainingsprogramma’s te volgen
en deel te nemen aan wedstrijden. Zo
draagt de sport bij tot hun volwaardige sociale erkenning en wordt er

geïnvesteerd in hun ontplooiing én
sensibilisering van hun omgeving.
Woensdag 22 december 2010 | 20 uur
| Sint-Laurentiuskerk aan de Markgravelei, Antwerpen
Kaarten : € 10, verkrijgbaar via reservatie op www.philipheylen.be, op het
nummer 0477 25 55 24, op het kabinet van schepen Heylen (Wisselstraat
14) of bij Optiek Sels (Mechelseplein
15). Uiteraard kan u ook de avond
zelf kaarten kopen aan de ingang van
de kerk.

HAVENWEETJE

Grootste containerschepen thuis in de haven van Antwerpen
Aan de MSC Home Terminal in Antwerpen werd de MSC Emanuela, een
gloednieuw schip van 366 meter lang met een capaciteit van 13.800 containers,
gedoopt.
Emanuela behoort met haar afmetingen tot de grootste containerschepen ter
wereld. Haar maiden trip bracht haar naar Antwerpen. Het is eerder uitzonderlijk dat schepen hun maiden trip aanvatten zonder gedoopt te zijn, maar voor
Antwerpen maakte MSC graag een uitzondering. Het toont aan dat ook de
grootste schepen thuis zijn in Antwerpen.
De komst van de MSC Emanuela bevestigt andermaal dat Antwerpen de
grootste containerschepen ter wereld kan ontvangen. Met de afronding van de
verdieping van de Schelde tegen eind dit jaar wordt de toegankelijkheid van de
Antwerpse haven verder geoptimaliseerd en kunnen de grootste containerschepen (+10.000 en 14.000 TEU) op een regelmatige en veilige manier de haven
van Antwerpen aanlopen. Naast MSC liepen er dit jaar ook al ULCS’s van
Marc Van Peel
Cosco en Hanjin Shipping de haven aan.
schepen voor Haven en Personeel

Oudjaarsreceptie
CD&V Antwerpen wuift het oude jaar
uit met een receptie. U bent hartelijk
welkom woensdag 22 december, van
18 tot 19.30 uur in de lokalen van
Madosa, Haantjeslei 213.
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BIBLIOTHEKEN:

GRATIS VELENGING BOEKEN
Het nieuwe bibliotheekreglement
dat op 1 september in voege trad,
zal spoedig worden bijgestuurd. De
voornaamste nieuwigheid is de herinvoering van de gratis verlenging.
Heel wat bibliotheekklanten hebben hun bekommernis geuit over
de kortere uitleentermijn. Dikkere
boeken geraakten niet meer uitgelezen. Daarom zal het in de toekomst
opnieuw mogelijk zijn om uw boeken
eenmaal gratis te verlengen. Voor
dvd’s en cd’s verandert er niets. Die
moeten na drie weken worden teruggebracht.
Het nieuwe reglement is er niet
zomaar gekomen. We wilden het onderscheid tussen boeken en dvd’s/cd’s
wegwerken door deze laatste ook gratis uit te lenen én we hebben getracht
ervoor te zorgen dat boeken sneller in
omloop werden gebracht. Onderzoek
wees uit dat in het vorige systeem
zeer veel boeken voor de maximale

reisboek over pakweg Italië te pakken
te krijgen. Al die exemplaren staken
onherroepelijk in iemands koffer. Zo
werd de verantwoordelijke lezer, die
tijdig zijn materialen terugbracht, het
slachtoffer van de ietwat meer gemakzuchtige klant die pas na 8 weken
terug naar de bib ging.

periode van acht weken – al dan niet
ongelezen – bleven liggen bij de
ontlener. Net omdat het zo makkelijk
was om te verlengen. Iedereen heeft
daar de gevolgen van ondervonden.
Je moest maar eens proberen om in
een vakantieperiode het meest recente

Nu willen we het beste van twee
werelden bereiken: maximale service
enerzijds en anderzijds vermijden dat
veel uitgeleende materialen te lang
bij de klanten blijven liggen. Dat kan
door de uitleentermijn te verlengen
en het aantal uit te lenen materialen te
beperken.
Tot slot nog een weetje: in de periode
waarin het nieuwe reglement in voege
was, werd 20% meer uitgeleend dan
voorheen.
Veel leesplezier!
Philip Heylen
schepen voor cultuur en toerisme

CADEAUTIP voor onder de kerstboom

Actie Music 4 Life
JONGCD&V Regio Antwerpen startte
op woensdag 1 december met de Condoomactie. Twee weken lang trekken
de jongeren op straat om meer dan
duizend oranje condooms te verkopen
aan 1 euro. Met behulp van een flyer
willen ze de awareness rond soa’s, en
in het bijzonder AIDS, vergroten. De
condoomactie kadert in het Music4Life project van Studio Brussel, dat
dit jaar “weeskinderen die hun ouders
aan AIDS verloren” als thema heeft.
De jongeren hopen minimaal 500 euro
in te zamelen. Music4Life loopt van
18 tot 24 december.
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Ook in 2011 zorgt uw provincie ervoor dat u goedkoop naar het seniorenfestival ‘Houden Van Griffelrock’ kan gaan. Afspraak op dinsdag
26 april of donderdag 28 april om 14.30u in het sportpaleis met onder
andere Koen Crucke, Dana Winner, Ingeborg, Danny Fabry, Ria Valk,
Garry Hagger en Luc Appermont..
Tickets kosten slechts 6 euro, en kunnen besteld worden via www.nekka.be of
telefonisch : 03/248.63.42. Haast u, want het festival is erg gegeerd.
Marc Wellens, gedeputeerde bevoegd voor Welzijn

’t Is weer voorbij,
die mooie Zomer
De zomer van Antwerpen wist u ook
dit jaar weer te boeien en verassen…
een terugblik.
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Dynamische winkeliers en bedrijven en
aangename markten en foren
Het budget dat in het district
Berchem jaarlijks ter beschikking
is voor middenstand, economie,
markten en foren bedraagt 3.000€
met daar bovenop voor de totale
zesjarige bestuursperiode 18.000€.
voor bijzondere promotie-acties.
Van dit laatste is eind 2010 nog
zowat 10.000 € ter beschikking.

pentas, verzorgde etalages, Invulling
van leegstaande panden en/of een
tijdelijk alternatief gebruik er van);
- een heractivering van de winkeliersverenigingen op Diksmuidelaan
en Gitschotellei, Fruithoflaan en
Strijdhoflaan en aan de oprichting van
een adviesraad voor middenstand en
lokale economie.

Aangetreden op 1 juli 2010 als nieuwe schepen wil ik tegen begin 2011
een beleidsvisie voor de resterende
termijn tot eind 2012 rond hebben.
Er lopen daarover gesprekken met
diverse actoren.

Lokale bedrijven
Met betrekking tot de lokale bedrijven willen we:
- het ledenaantal van het Bedrijvenforum Groot Berchem (BGB) verhogen en de werking uitbreiden;
- de nummering en bewegwijzering
van de kantoren in de Uitbreidingsstraat en op de Veldekens verbeteren
en de Berchemse bedrijven stimuleren tot samenaankoop van goederen
en diensten;
- jaarlijks een soort Berchemse Open
bedrijvendag organiseren alsook
tweejaarlijks een lokale jobbeurs en
een beursvloer (waardoor het contact, het wederzijds begrip en een
ruil van diensten tussen bedrijven,
lokale verenigingen en buurtbewoners
bevorderd wordt).

De volgende aandachtspunten werden opgenomen in een sneuvelnota
gericht aan de Districtsraad.
Middenstand
Inzake middenstand denken we daarbij aan:
- de bevordering van de toegankelijkheid van de winkels voor mindervaliden (via label, subsidie) en van
de zichtbaarheid en herkenbaarheid
der winkelstraten (via lichtkranten,
panelen, …);
- de ondersteuning van de initiatieven
van winkeliers via acties als “ Met
belgerinkel naar winkel”, “Dag van
de Klant”, Berchem bruist, braderijen,
paas- en kerstacties;
- het stimuleren van een proper en
veilig straatbeeld (door de regels
inzake terrassen,uitstallingen en uitbating beter op te volgen) en van een
meer duurzaam beleid (boodschap-

Jo Libens
Districtsschepen voor Burgerlijke stand, Middenstand en lokale economie, Markten en foren
joseph.libens@stad.antwerpen.be
0491/35.56.42

Markten en foren
Wat betreft de markten en foren
willen we volgende elementen ter
bespreking stellen:
- jaarlijks wordt een overleg georganiseerd met de afgevaardigden van de
lokale markten en foren;
- er wordt nagegaan of de 2 marktdagen in de Villegasstraat al of niet

colofon
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT
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behouden worden en/of er één daarvan vervangen kan worden door een
alternatief (bv. een Brocantemarkt,
ruilmarkt,….);
- de brandveiligheid der markten
wordt bevorderd - zo nodig via herschikking of een andere locatie;
- er wordt een regeling uitgewerkt
m.b.t. evenementen (circussen, stuntteams, …) die wel of niet toegelaten
worden op het marktplein aan de
Filip Williotstraat;
- kunnen de kermislocaties aan de
Willibrorduskerk en op de Zillebekelaan behouden worden, moeten
er bijsturingen komen of dienen we
op zoek te gaan naar andere, betere
locaties en voor welk soort activiteiten kan het piazza – plein voor RVT
St.Maria ingeschakeld worden.
Bovenstaande elementen vormen een
eerste aanzet voor de opstelling van
een beleidsnota over mijn bevoegdheidsdomeinen. Alle opmerkingen,
suggesties,en ideeën zijn van harte
welkom.

Grotesteenweg 150 te 2600 Berchem
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