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Het Bouckenborghpark gaat er 
helemaal anders uitzien. Er zal een 
nieuwe groene speelzone uit de grond 
verrijzen voor de jonge inwoners 
van ons district. Bij de N-VA in de 
districtsraad is de vreugde groot, 
want N-VA Merksem kwam al in 
2012 in haar verkiezingsprogramma 
op de proppen met de realisatie van 
het speel-en ontdekkingspark in 
Bouckenborgh. Het district Merksem 
zal hiervoor 200 000 euro uittrekken.

AVONTUURLIJK PARCOURS MET  
UITKIJKTORENS
De nieuwe speelzone wordt aangelegd 
links van het kasteel achter het 
scoutsgebouw. Er komt een speel-en 
ontdekkingspark gescheiden door een 
dicht begroeid bos om van zone naar 
zone te sluipen. In het midden komt 
een uitgestrekt grasveld. 

Het speelbos krijgt een uitkijktoren 
met zicht op de avonturenzone. Die 
laatste krijgt ook een uitkijkplatform 
op de bestaande heuvel van waar je 
de uitkijktoren in de andere zone kunt 
zien. Vanaf daar start een parcours 
dat op en af de bestaande heuvel 
loopt. Zo wordt er gedacht aan een 
glijbaan, een klimnet, klimtouwen en 
evenwichtsbalken.

MAGNEET OP DE OMGEVING
“De plannen passen perfect 
in het herwaarderen van het 
Bouckenborghpark, waarvan de 

mogelijkheden al jarenlang onderbenut 
zijn”, klinkt het bij David Dogge en 
Jan Dumon die namens de N-VA 
de jeugddossiers opvolgen in de 
districtsraad. 

“Bovendien zal deze groene ruimte 
ook als een magneet op de jeugd uit de 
omgeving werken. Zij bleven de laatste 
jaren toch een beetje in de kou staan 
qua groene speelruimte, maar met dit 
project maken we veel goed.”, klinkt 
het.

www.n-va.be/merksem
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Districtsburgemeester Luc Bungeneers maakt  
200 000 euro vrij voor het avonturenpark
De heraanleg zal volgens districtsvoorzitter Luc Bungeneers met het nodige respect 
gebeuren voor het groene karakter van het Bouckenborghpark. “Het dichtbegroeide 
bos tussen de verschillende zones blijft behouden. Voor de spelelementen zal 
uitsluitend gebruik gemaakt worden van natuurlijke materialen in sobere kleuren. 
We hebben hard onderhandeld om dit in Merksem te kunnen realiseren en ik ben 
dan ook uitermate tevreden dat dit plan gerealiseerd zal worden.” Luc Bungeneers, voorzitter  

districtscollege Merksem 

Jan DumonDavid Dogge

Merksemse jeugd krijgt speel-en ontdekkingspark



merksem@n-va.be

LOOP SAMEN MET N-VA STAD 
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016 
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN 
TOON UW HART VOOR STICHTING 
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles 
zijn een echte klassieker 
voor ieder zichzelf 
respecterend loper. Elk 
jaar vinden tienduizenden 
Vlamingen hun weg 
naar Linkeroever om 
deel te nemen aan hét 
loopevent van het jaar. 
Op 17 april 2016 vindt 
de 31ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen 
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een 
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.

Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld 
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij 
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697 
creëert in de Antwerpse binnenstad een fl exibel aanbod van woon-
en dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke 
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of 
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een 
bestaand zorgnetwerk.

Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne 
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen 
installeren, maar daarvoor schieten hun fi nanciële middelen tekort. 

Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor 
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht 
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke 
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen 
u per gelopen kilometer te sponsoren.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

1. 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 / De door u gekozen T-shirtmaat en de 

melding M/V

2. U stort uw deelnemersgeld 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

INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

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 17 april gestort worden op 

rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van

N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: 

“Ik steun de Fondatie Terninck”

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25
• DVV Antwerp Marathon  € 55 
• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
 
Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand 
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog 
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de 
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de 
dag zelf en als aandenken uiteraard!

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25

• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• DVV Antwerp Marathon  € 55 

• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5

opmaak.indd   1 16/02/2016   13:02:26

www.n-va.be/antwerpen

CATERSHOFLAAN
“Naast de gebruikelijke middelen die worden voorzien 
voor winterschade, zal in 2016 ook een belangrijke 
investering doorgevoerd worden voor de heraanleg van 
de voet-en fietspaden van de Catershoflaan, het gedeelte 
tussen het Kroonplein en de Ringlaan”, aldus Wendy 
Simons, Merksems schepen van Publiek Domein.
 

REGIO THEUNISBRUG
“Ook voor de Gasthuishoevestraat en de Van 
Veerlehofstraat staan belangrijke verbeteringen op til. De 
Van Veerlehofstraat wordt verbreed zodat vrachtwagens 
makkelijker kunnen kruisen.  Daarnaast zullen in 
de Gasthuishoevestraat onder andere de zijberm, het 
parkeerregime en het snelheidsregime aangepakt 
worden.”

Deze maatregelen worden onder andere genomen in 
functie van de werken aan de Theunisbrug, die in de 
loop van de komende jaren aangevat zullen worden.

PROJECTEN OP TIL
“Naast deze investeringen zijn ook nog een heel 
aantal grotere projecten lopende, zoals de heraanleg 
van de Oude Bredabaan en de Rerum Novarumlaan. 
Ook de heraanleg van de middenberm van de 
Lambrechtshoekenlaan zit eraan te komen. Eén voor één 
maatregelen die de veiligheid van het verkeer en dus 
ook van onze Merksemnaar verbeteren”, besluit schepen 
Wendy Simons.

Wendy Simons, schepen voor publiek domein
“Onderhoud wegennet blijft hoogste prioriteit”

“Om de veiligheid van onze weggebruikers 
te garanderen, is het essentieel dat er 
voldoende middelen worden gestoken in 
het onderhoud van ons publiek domein. 
Zowel straten, voetpaden als fietspaden 
moeten van goede kwaliteit zijn. Onder 
impuls van N-VA Merksem werd in 
deze bestuurs periode dan ook een 
aanzienlijke verhoging van het 
budget voor onderhoud van het 
openbaar domein doorgevoerd”.
Wendy Simons

Een goed beleid kan je meten aan de manier waarop politici vooruit denken en niet de waan van de dag volgen. 
Dat is meteen ook waar de N-VA voor staat. “Investeren in een kwalitatieve opvang van de vergrijzing, is een 
voorbeeld waar we het verschil maken”, stellen schepen Fons Duchateau en districtsvoorzitter Luc Bungeneers. 

“We breiden onze voorzieningen uit naarmate de vergrijzing toeneemt. Sinjoren hebben recht op 
kwaliteitszorg.”Op 4 januari 2016 startte het Zorgbedrijf met de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Melgeshof. 
Het huidige 220 wooneenheden zal ten gevolge van deze investeringen verhoogd worden tot 277. Het einde van de 
werken is voorzien in juni 2017.  Het kostenplaatje voor dit nieuwe project bedraagt 35 miljoen euro.

Ook de verbouwingen aan het woonzorgcentrum Sint-Bartholomeus zijn in volle uitvoering en zullen voltooid 
zijn in september 2016. Het huidig aantal 
wooneenheden zal hierdoor stijgen van 123 
naar 219. Deze investering bedraagt  11,5 
miljoen euro.

Daarnaast zijn er nog de huidige 92 
serviceflats in het dienstencentrum 
De Zeelbaan, 112 serviceflats in het 
dienstencentrum De Brem en 22 serviceflats 
in het dienstencentrum ‘t Dokske.   

Mede door de investeringen in het Melgeshof 
en  in Sint-Bartholomeus, voor een totaal 
bedrag van 46,5 miljoen euro, zal het 
aanbod voor senioren in Merksem stijgen 
van 569 woonplaatsen op dit moment naar 
722 na de voltooiing van de werken of een 
vermeerdering van 153 wooneenheden.

Sinjoren hebben recht op kwaliteitszorg

Luc Bungeneers Fons Duchateau



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 taw leeh neviuhcsrev 7102 nI 
 eicnivorp ed nav nedehdgeoveb 

 raan ne etneemeg wu raan 
 leev njiz eid tnaW .nerednaalV 

 teh po nekat mo tstaalpeg reteb 
 ruutluc ,dguej ,njizlew nav kalv 

 .nereov et tiu trops ne 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


