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De Verandering zichtbaar in Merksem

De volgende straten worden dit jaar 
aangepakt
2017 belooft een druk jaar te worden. Er staan heel wat werken op stapel, zowel 
bovenlokaal als lokaal. Wendy Simons, schepen van onder andere Publiek Do-
mein en Mobiliteit, bespreekt hierbij een aantal belangrijke lokale projecten.

Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat
Midden dit jaar starten we met de heraanleg 
van het tweede gedeelte van de Terlinden-
hofstraat en de Speelpleinstraat. De parking 
wordt volledig heringericht. We zorgen voor 
een aparte inrit en uitrit, wat de circulatie 
op de parking bevordert en de veiligheid 
verhoogt. In de Speelpleinstraat wordt het 
rond punt weggehaald zodat we bijkomen-
de parkruimte kunnen creëren. Daarnaast 
introduceren we de fietsstraat: in de Speel-
pleinstraat zal de fietser voorrang hebben 
op het gewone verkeer. De straat is gelegen 
tussen twee parken, er is een kinderdagver-
blijf en heel wat kinderen gebruiken deze 
verbinding om naar school te gaan. Om de 
hinder tot een minimum te beperken, zullen 
de werken in fases uitgevoerd worden.

Lambrechtshoekenlaan
Ook de werken aan de Lambrechtshoeken-
laan gaan dit voorjaar van start. Met een 
beperkt budget gaan we het uitzicht van de 
middenberm verbeteren en de parkeerge-
legenheid verhogen. Daarnaast planten we 
ook nieuwe bomen. We richten het parkeren 
anders in: we parkeren in de toekomst in 
dezelfde richting als de rijbaan. Dat zal ook 
de verkeersveiligheid ten goede komen. Tot 
slot participeert ook de Stad Antwerpen in 
deze werken, waardoor we nieuwe bushal-
tes, inclusief nieuwe schuilhokjes, kunnen 
aanleggen. Ook hier werken we in fases om 
de hinder te beperken.

Frans de L’arbrelaan
De heraanleg van de Frans de L’arbrelaan is 
een bovenlokaal project, maar verdient in dit 
overzicht toch een plaats aangezien het een 
gebied is dat nadien aan het lokaal bestuur 
overgedragen zal worden. De werken zullen 
in het najaar aangevat worden. In dit gebied 
zijn heel wat werken gepland. Zo zal de Brug 
van het Sportpaleis aan de beurt zijn, zodra 
de Brug van den Azijn klaar is. Daarnaast 
zal in de toekomst ook het Duvelsplein aan-
gelegd worden. De heraanleg van de Frans 
de L’Arbrelaan is dan ook een eerste stap in 
een belangrijk traject voor deze regio. 

Van Roiestraat & Beukenhofstraat
Maar ook onze reguliere woonstraten ver-
liezen we niet uit het oog. In samenwerking 
met RIOLINK pakken we in 2018 ook de 
Van Roiestraat en de Beukenhofstraat aan. 

U ziet het, er wordt hard gewerkt. En dat is 
nodig ook, want de staat van onze straten 
liet het niet toe om nog langer aan te modde-
ren. We doen wat nodig is om een mooier en 
aangenamer Merksem te creëren. 

Heeft u nog vragen of suggesties? Contacteer 
ons dan zeker via merksem@n-va.be. We 
beantwoorden uw vragen met plezier!

Kalender 2017

 APERITIEFGESPREK met 
Kamerlid Johan Klaps op 11 juni 
2017 vanaf 11u in De Volkslust, Van 
Heybeeckstraat 26, 2170 Merk-
sem.

 PAASBRUNCH met Vlaams 
Parlementslid Annick De Ridder 
op 17 april 2017 vanaf 10u30 in De 
Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 
2170 Merksem

Prijs: volwassene: 17,50 EUR : 
ontbijt à volonté, 1 glas bubbels,  
2 consumpties. Kind: 7,5 EUR: 
ontbijt à volonté + 1 consumptie
Ons ontbijt is zeer rijkelijk gevuld 
met o.a. ontbijtgranen, koffiekoe-
ken, croissants, hardgekookt ei, 
broodbeleg, diverse salades, vers 
fruit, yoghurt, Franse kazen, ... 

Inschrijven ten laatste 10/04/2017 
via mail: wim.jochems@n-va.be
Inschrijving pas definitief na  
storting op onze rekening  
BE98 9730 8786 8593 op naam 
van N-VA Merksem.  Wendy Simons, schepen van Mobiliteit, 

Lokale Economie, Middenstand, Openbare 
Werken, Markten en Foren
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Jeugdevenementensubsidie (JES) vindt  
zijn weg naar de Merksemse Jeugd
Het district Merksem erkent het recht op fuiven voor jongeren en wil hen hierin ook mee ondersteunen, ook 
financieel. Hiervoor werd, vooral onder impuls van de Merksemse N-VA, de Jeugd Evenementen  
Subsidie in het leven geroepen.

Doel is om het verenigingsleven en ondernemende jongeren te stimule-
ren met een toelage. Er kan maximum een bedrag worden toegekend 
van 750 euro. Verenigingen en organisatoren kunnen maximaal twee 
aanvragen per jaar indienen. “De Merksemse jongeren lijken hun weg 
naar de JES te vinden. In 2015 werden zes dossiers goedgekeurd, in 
2016 waren dat er al dertien, meer dan dubbel zoveel. We mogen 
dus gerust van een succes spreken”, aldus Jan Dumon en David 
Dogge.(N-VA) die de jeugddossiers in de districtsraad opvolgen. 

Actieve senioren in 
Merksem
De senior uit zijn comfortabele zetel halen om ook 
na de pensionering nog volop deel te nemen aan 
het maatschappelijke leven. Dat is een van de voor-
naamste doelstellingen van ons seniorenbeleid. 

Geen gemakkelijke opgave, want niet elke senior beschikt over 
ruime financiële middelen. Het districtsbestuur springt dan 
ook bij met subsidies en andere middelen om onze ouderen 
hierin tegemoet te komen. Hoe dan? Simpelweg door het 
subsidiëren van activiteiten zoals sport, diverse culturele en 
educatieve evenementen en ontspannende reisjes die met  
financiële hulp van het district door de Dienstencentra  
worden georganiseerd. 

De senior die van biljarten, kaarten of petanque houdt, kan 
elke weekdag gratis terecht in ons sfeervolle seniorenlokaal 
aan de Distelhoek. Aan diegenen die meer van cultuur hou-
den stellen wij gratis de eventcheques ter beschikking. Elke  
senior kan jaarlijks aanspraak maken op vier van deze che-
ques en mits een kleine toeslag in ons Cultureel Centrum 
(Nieuwdreef) diverse voorstellingen met topartiesten  
bijwonen.

Merksem, sportdistrict 
bij uitstek
Merksem is gekend als sportdistrict bij uitstek! 
Onze 97 sportclubs hebben de sporters dan ook 
heel wat te bieden: zowat elke zaal- en openlucht-
sport kan in Merksem beoefend worden in  
optimale omstandigheden en dat maakt dat niet 
alleen de lokale bevolking maar ook sporters van 
omliggende districten en gemeenten graag hun 
favoriete sport hier in Merksem komen beoefenen. 

Wat trekt die sporters dan aan? Simpel: sinds het begin van de 
lopende legislatuur investeerden het district en de stad samen 
honderdduizenden euro’s in de sportinfrastructuur. 

Een voorbeeld daarvan is de volledige vernieuwing van de 
looppiste en de kampnummers van het OLSE Atletiekstadion. 
Deze piste was totaal versleten en in die omstandigheden door 
de Atletiekbond ongeschikt verklaard voor het houden van 
kampioenschappen. Die renovatie is ondertussen uitgevoerd  
en het aantal banen werd zelfs van zes naar acht gebracht  
zodat er nu zelfs internationale kampioenschappen kunnen 
plaatsvinden. 

In 2018 start ook de uitbouw van Gymhal Terlinden.  
De werken moeten de capaciteit van deze hal verdubbelen.  
Bovendien wordt ook een nieuwe sporthal gebouwd die  
aansluit op de huidige sporthal De Rode Loop. 

Als districtsschepen van Sport ben ik  
hier trouwens zeer trots op.

Herman Gielen 
Districtsschepen van Sport en Senioren.

David Dogge
Fractieleider districtsraad

Jan Dumon
Districtsraadslid
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LOOP SAMEN MET N-VA STAD ANTWERPEN DE 10 MILES
LOOP SAMEN MET N-VA STAD ANTWERPEN DE 10 MILES

OF SPONSOR ONZE LOPERS ENOF SPONSOR ONZE LOPERS EN

STEUN TWEE GOEDE DOELEN

TEGELIJK!

De Antwerp 10 Miles zijn een echte klassieker voor wie graag de loopschoenen aantrekt. Elk jaar vinden tienduizenden Vlamingen 
hun weg naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Op zondag 23 april 2017 vindt de 32ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen blijft niet achter en wil naar goede gewoonte deelnemen met een uitgebreide delegatie 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 WITH LOVE BY FERRE en de behandeling van LIES COECKELBERGS.

WITH LOVE BY FERRE vervult de hartenwens van de zesjarige FERRE 
om andere kindjes te helpen en is ontstaan nadat Ferre zijn strijd tegen 
kanker heeft verloren. In de twee jaar dat Ferre ziek was, is er door heel 
wat lieve mensen veel geld opgehaald. Geld om behandelingen en/of 
medicatie te kunnen betalen die niet vergoed werden. Nu deze held er niet 
meer is en het ingezamelde geld niet verder 
kan gebruikt worden voor zijn behandeling, is 
besloten om met dat geld Ferre zijn toekomst-
droom uit te laten komen...Kindjes helpen! 

De 30-jarige LIES COECKELBERGS vecht tegen 
een agressieve hersentumor. Klassieke behandeling 
kan haar leven verlengen, maar dure immuun-
therapie is haar enige kans op genezing. Het goede 
nieuws is dat immuuntherapie beter 
werkt bij een hooggradige tumor zoals 
die van Lies. Maar een behandeling 
kost veel geld: 50 000 euro. Geld dat 
niet wordt terugbetaald. 

  

Met GRATIS 
een uniek 

LOOPSHIRT voor 
elke deelnemer die 

zich inschrijft 
via N-VA Stad 

Antwerpen

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
  U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de 

melding van de volgende gegevens: 

Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - geboorteda-
tum/Het traject dat u wenst te lopen: Short Run - 10 Miles 
- Marathon - Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat 
en de melding M/V.

  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 WOENSDAG 29 MAART 

U BENT AL INGESCHREVEN MAAR WIL GRAAG IN EEN 
N-VA-SHIRT MEELOPEN?

U stuurt voor 29 maart een e-mail naar david.dogge@n-va.
be met vermelding van uw maat van t-shirt. U kan het t-shirt 
dan ophalen in de N-VA-tent op de dag van de 10 Miles zelf. 

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN? 

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de 
melding dat u wil sponsoren en u stort een door u gekozen 
bedrag op onze rekening. 

Sponsorgeld kan nog tot 23 april gestort worden op rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met 
vermelding van: “Goede doelen 2017”.

Burgemeester Bart De Wever en Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau:
“Wij roepen u op om mee mooie dingen te realiseren: Het versieren van de 
ziekenhuiskamer van zieke kindjes en de behandeling van Lies Coeckelbergs 
die getroffen werd door een agressieve hersentumor.”
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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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