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Onze beste wensen voor 2017!
Langs deze weg wil ik u en uw familie 
een gelukkig en gezond 2017 toewensen. 
Verder hoop ik dat u een succesvol 2017 te-
gemoet gaat. Succesvol, zoals het afgelopen 
jaar dat voor ons was.

 In 2016 heeft N-VA Merksem namelijk 
niet stilgestaan. We kozen een nieuw 
bestuur en dat bracht heel wat veranderin-
gen met zich mee. U heeft ons wellicht wat 
vaker opgemerkt in het straatbeeld. Met 
onze wijkbezoeken, onze aanwezigheid op 
de Schaal Sels, Merksem Bruist en andere 
evenementen, proberen wij immers dichter 
bij u te staan. Volgens ons ligt daar name-
lijk de essentie van politiek: samen met u 
willen wij een beter Merksem, een beter 
Antwerpen en bij uitbreiding een beter 
Vlaanderen realiseren.

 Merksem is een mooi district, met heel 
wat belangrijke troeven. Zo hebben we 
heel wat prachtige parken en groene zones, 
die via het Groen Hart Merksem met 
mekaar in verbinding worden gebracht. 
En dat is maar één van de vele voorbeel-
den. Het is aan de N-VA om deze troeven 
verder op de kaart te zetten. Daar gaan we 
dan ook volop voor.

 Maar beste Merksemnaar, het nieuwe jaar 
brengt ook voor ons nieuwe uitdagingen. 
Denk maar aan de grote inhaalbeweging 
die op gebied van infrastructuurwerken 

zal moeten worden uitgevoerd. Een zure 
appel om door te bijten, zoveel is zeker. 
Maar ook in deze periode staan we klaar 
om naar u te luisteren. Aarzel dan ook niet 
om contact met ons op te nemen. 

En waarom niet het nuttige aan het aange-
name koppelen? Een hapje en een drankje 
maakt het gesprek des te aangenamer. 
Daarom nodig ik u graag van harte uit op 
onze nieuwjaarsdrink die plaatsvindt op 6 
januari aanstaande. Antwerps burgemees-
ter Bart de Wever zal ons daar vervoegen. 
Ik hoop u daar dan ook in grote getale te 
mogen ontmoeten.

 Namens het bestuur van N-VA Merksem,

Wendy Simons, voorzitter 

Nieuwjaarsdrink 
met burgemeester 
Bart De Wever

N-VA Merksem zet op vrijdag 
6 januari 2017 het nieuwe jaar 
feestelijk in met zijn traditionele 
nieuwjaarsdrink. Ook dit jaar heb-
ben wij voor u weer een spreker 
van formaat kunnen strikken. 
Niemand minder dan Antwerps 
burgemeester en nationaal 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
komt samen met ons het glas 
heffen op het nieuwe jaar. Plaats 
van gebeuren is dit jaar de grote 
zaal van De Volkslust. We heten 
u van harte welkom vanaf 19 uur. 
De toegang is gratis en iedereen 
is welkom.

Ook in 2017 kan u bij ons weer genieten van onze politieke toppers
Noteer de volgende aperitiefgesprekken alvast in uw agenda:

• Zondag 12 maart 2017: Kamerlid Valerie Van Peel
• Zondag 11 juni 2017: Kamerlid en gemeenteraadslid Johan Klaps
• Zondag 10 september 2017: Europees Parlementslid en N-VA-ondervoorzitter 

Sander Loones
• Zondag 10 december 2017: Vlaams viceminister-president en gemeenteraadslid 

Liesbeth Homans

Telkens vanaf 11 uur in De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem

6 januari 2017 19 uur
De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Interview met 
districtsburgemeester 
Luc Bungeneers

Bij de start van het nieuwe jaar 
schuiven we aan tafel bij district-
sburgemeester Luc Bungeneers. 
Samen met hem staan we stil bij de 
toekomstplannen van het dis-
trict Merksem en de reeds gedane 
realisaties in ons district. Slaat de 
kracht van verandering ook aan in 
Merksem? 

Mijnheer de districtsburgemeester, 
hoe kijkt u persoonlijk terug op het 
afgelopen jaar?
We zitten momenteel ver over de helft 
van onze legislatuur. Heel wat projec-
ten die we hebben opgestart, zitten 
momenteel in de start- of uitvoerings-
fase. Daarnaast werden ook heel wat 
projecten succesvol afgerond, zoals de 
heraanleg van de Rerum Novarum-
laan en de Oude Bredabaan. 2016 was 
dan ook een erg druk jaar, vol plan-
nen, vol ideeën, vol werk, maar vooral 
ook met erg veel leuke momenten. 
 
Wat zal het bestuur van Merksem in 
2017 nog uit zijn hoed toveren?
Toveren kunnen we nog steeds 
niet, maar werken, dat kunnen we 
als de beste. In 2017 komen er heel 
wat infrastructuurwerken op ons 
af, zowel lokaal als bovenlokaal. Zo 
wordt de Brug van den Azijn volledig 
herbouwd, en werken we ook ons 
lokaal publiek domein verder af. Het 
Kwadeveldeplein en de Lambrechts-
hoekenlaan zijn daarvan twee mooie 
voorbeelden. Ook op gebied van sport 
zullen enkele belangrijke investerin-
gen van start gaan in 2017, denk maar 
aan de uitbreiding en de renovatie van 
de Gymhal Terlinden.
 
Er gaan momenteel flink wat werken 
door in ons district. Wat heeft u 
hierover aan de Merksemnaar te 
zeggen?
De impact op de mobiliteit is niet 
gering. Dat spreekt voor zich. Het 
gebrek aan investeringen in de vorige 
bestuursperiodes heeft ervoor gezorgd 
dat er nu een inhaalbeweging moet 
worden uitgevoerd. We moeten deze 
moeilijke periode echter door. Als 
we nu investeren in onze wegenin-
frastructuur, zullen we er binnen 
enkele jaren de vruchten van kunnen 
plukken. De zure appel doorbijten, zeg 
maar. Al lukt dat de enige dag al wat 
vlotter dan de andere…

De inwoner van Merksem merkt 
ondertussen ook dat de Velo zijn 
intrede heeft gemaakt in ons district. 
Dat moet u als districtsburgemeester 
veel plezier doen?
Absoluut. Het Velo-project was in 
de binnenstad een heel groot succes 
en het spreekt dan ook voor zich dat 
de uitbreiding naar de districten een 
goede zaak is. We hopen nu vooral 
dat iedere Merksemnaar die gebruik 
wenst te maken van de Velo’s, ook die 
kans zal krijgen. Daarom blijven we 
over dit punt in permanent overleg 
met de Stad.
 
2016 was ook het jaar waarin we af-
scheid moesten nemen van een groot 
Merksemnaar, Gaston Berghmans. 
Wat heeft Gaston voor u persoonlijk 
betekend?
Gaston was een man uit de duizend. 
Ik heb hem persoonlijk gekend en ik 
onthou daarvan vooral zijn zin in het 
leven. Gaston was iemand die positief 
in het leven stond, die hield van 
humor en zelfs à la minute een sketch 
kon fabriceren. Hij zal gemist worden 
in Merksem, zoveel is zeker. Het is dan 
ook niet meer dan normaal dat we een 
passend eerbetoon hebben gezocht en 
gevonden door de Bouckenborghdreef 
te herdopen naar de Gaston Bergh-
mansdreef. 
 
Het district blijft veel aandacht 
schenken aan de Bredabaan. Gaat 
het al een beetje de goede richting 
uit met onze winkelas?
Onze Bredabaan heeft het moeilijk, 
zoveel is zeker. De leegstand blijft zeer 
hoog en dat is een spij-tige zaak. Toch 
doen we als districtsbestuur al wat we 
kunnen om de Merksemse midden-
stand te ondersteunen. Zo financieren 
we de ganse feestverlichting in Merk-
sem, een aanzienlijke financi-ele sti-
mulans om Merksem als aantrekkelijk 
winkeldistrict op de kaart te zetten. 
 
Tot slot, wat wenst u de inwoners 
van ons district toe in 2017?
Ik wens alle inwoners van ons district 
een warm, gezond en vooral gelukkig 
2017 toe!

“We blijven investeren in 
een beter Merksem. Daar 
plukken we over enkele 
jaren de vruchten van.” 
Luc Bungeneers  
Districtsburgemeester Merksem



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/xxxxxxxxxx

3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/antwerpen

Fons Duchateau: 
Zuurstof voor betere 
hulpverlening
Hulpverlening moet er in de eerste plaats zijn voor 
wie het nodig hee� . Niet voor wie de hulpverle-
ning organiseert. Schepen van sociale zaken Fons 
Duchateau wil de focus leggen op meer innovatie-
ve, uitgebreide dienstverlening in de zorgsector en 
maakt werk van hulp op maat van de zwaksten.

Het is een oud zeer in de zorgsector. Steeds dezelfde 
uitverkoren partners verdelen de koek als het om 
hulpverlening gaat. Ze hebben in het verleden stap 
voor stap een stevig monopolie opgebouwd. Nieuwe 
visies op zorg dringen hierdoor maar moeizaam door 
op het terrein. Wie niet hoeft te concurreren met 
nieuwe werkmethodes en succesvolle experimenten 
uit het buitenland, dreigt in te dommelen. En daar is 
niet alleen de belastingbetaler maar ook de zorgbe-
hoevende zelf de dupe van. 

Door nieuwe partners uit te nodigen om hun visie op 
zorg voor te leggen aan een onafhankelijke jury, blaast 
Fons Duchateau de zorgverlening nieuw leven in. De 
eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Niet op vlak 
van besparingen, zoals de oppositie beweert. Integen-
deel, Fons Duchateau slaagt er in om met dezelfde 
middelen meer kwalitatieve hulpverlening te voorzien 
dan in het monopoliesysteem. Daarbovenop komen 
extra middelen die focussen op het versterken van de 
zwaksten die zo opnieuw 
kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt en 
woonmarkt. De kracht 
van nieuwe ideeën en 
verandering is er nu ook 
in de zorg. 

Een stukje Antwerpen in de ruimte Een stukje Antwerpen in de ruimte 
Burgemeester Bart De Wever: “Dit stadsbestuur maakt werk van het 
aantrekken van nieuwe investeringen. Met succes. Neem de Antwerpse 
ruimtevaarttechnologie. 

Deze sector is niet zo gekend, maar breidt uit en creëert nieuwe jobs. 
Onlangs opende ik met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs 
een nieuwe onderzoeksruimte van een Antwerps ruimtevaartbedrijf. In onze 
stad wordt het communicatiesysteem gebouwd voor de nieuwe satellieten van 
het Europees Ruimteagentschap (ESA). 

Dat loont niet enkel voor wetenschappelijk 
onderzoek. Investeringen in de ruimtevaart ver-
dienen zichzelf meerdere keren terug. Ze leveren 
ons de technologische snufjes van de toekomst. 
Als we vandaag een stukje van Antwerpen naar 
Mars schieten, gebruiken we dezelfde techno-
logie misschien morgen tijdens het bellen, het 
mailen,… of toepasselijker voor deze tijd van het 
jaar: het instellen van onze verwarming.jaar: het instellen van onze verwarming.

Ludo Van Campenhout: 
Topsportschool in Wilrijk
In het Fort VI in Wilrijk opende de nieuwe Antwerpse Topsportschool. 
De 190 leerlingen van Stedelijk Lyceum Topsport combineren er 12 uren 
sport op topniveau met 20 uur algemene vorming. Buiten de schooluren 
kunnen er binnen het concept van de brede school ook sportclubs en 
andere verenigingen trainen. 

De school stoomt  jongeren klaar voor een topcarrière voetbal, tennis, zwem-
men, judo, snowboarden, badminton, taekwondo en basketbal. “Dat een goed 
uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan 
maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, 
Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt 
schepen van Sport Ludo Van Campenhout. “Tijdens de . “Tijdens de 
afgelopen Olympische Spelen in Rio schitterden 
(oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. (oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. 
Het spreekt voor zich dat we met Sporting A naast 
breedtesport en buurtsport ook verder willen 
investeren in topsport.”

Koen Kennis: 
Antwerpen schrapt bedrijfsbelasting voor 
25.000 ondernemers
Ongeveer 25 000 kleine ondernemingen zullen vanaf 2017 vrij-
gesteld worden van de bedrijfsbelastingen in Antwerpen. “Met 
deze belastinghervorming maakt Antwerpen niet alleen werk van 
een enorme administratieve vereenvoudiging, maar ook van de 
herziening van de belastingen op 
ondernemingen op een realistische, 
eenvoudige en rechtvaardige basis,” 
aldus schepen van Financiën en 
Middenstand Koen Kennis. “Zowel 
voor kleine als voor jonge en inno-
vatieve ondernemers is deze fiscale 
hervorming een stimulans. Hiermee 
werkt het stadsbestuur consequent 
verder om in Antwerpen een gunstig 
ondernemersklimaat te creëren.”

Nabilla Ait Daoud:
Lage-emmissiezone gaat van start
“Na jaren voorbereiding is het in februari zover: de lage-emissiezone 
gaat van start. Sinds begin dit jaar voeren we een communicatie-
campagne. De nieuwe affiches zijn momenteel al in het straatbeeld 
zichtbaar. Er komen verder onder andere nog radio- en televisie-
spots op de nationale zenders aan, krantenadvertenties, adverten-
ties in parkeergarages,… Dit moet er allemaal voor zorgen dat alle 
bewoners en bezoekers perfect op de 
hoogte zijn. Sinds kort is het boven-
dien mogelijk te registreren voor de 
lage-emissiezone. Dat is erg belangrijk 
voor personen met een beperking die, 
onder bepaalde voorwaarden, 
een kosteloze vrijstelling kunnen 
verkrijgen. Alle informatie over de 
lage-emissiezone is te vinden op 
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


