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MERKSEM
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N-VA Merksem zet op zondag 24 januari 2016 het 
nieuwe jaar feestelijk in met haar nieuwjaarsreceptie. 
Ook dit jaar hebben wij voor U weer een spreker van 
formaat kunnen strikken. Niemand minder dan Vlaams 
Minister Philippe Muyters komt samen met ons het 
glas heffen op het nieuwe jaar. Plaats van gebeuren is 
dit jaar opnieuw de grote zaal van De Volkslust, Van 
Heybeeckstraat 24, 2170 Merksem. We heten alle in-
woners van ons district van harte welkom vanaf 11 uur.

  Drie  jaar geleden beloonde Drie  jaar geleden beloonde 
u ons met een prachtig 
kiesresultaat. 

De N-VA-lijst in ons district 
klokte af op een historische 
42 procent. 

11 N-VA-verkozenen namen hun 
intrek in het districtshuis. 

Wij willen u graag nogmaals 
bedanken voor uw vertrouwen 
in onze partij want iedere dag 
werken we erg hard om 
Merksem nog mooier en beter 
te maken. De eerste resultaten 
daarvan zijn inmiddels al 
zichtbaar. 

In deze uitgave van ons huis-In deze uitgave van ons huis-
aan-huisblad gaan wij dieper 
in op onze realisaties van de 
afgelopen drie jaar en ontvou-
wen we de plannen die we nog 
in petto hebben. Namens de 
Merksemse N-VA wens ik u een 
gezond en succesvol 2016.gezond en succesvol 2016.

Beste 
Merksemenaar, 

Nieuwjaarsreceptie met Vlaams minister 
Philippe Muyters

Luc Bungeneers, Luc Bungeneers, Luc Bungeneers, voorzitter voorzitter 
districtscollege Merksem

Van links naar rechts: David Dogge (fractieleider districtsraad), Herman Gielen 
(districtsschepen), Luc Bungeneers (districtsvoorzitter), Gie Van Den Neucker 
(voorzitter N-VA Merksem), Jan Dumon (secretaris N-VA Merksem), Wim Jochems 
(ondervoorzitter N-VA Merksem), Wendy Simons (districtsschepen)

Van links naar rechts: David Dogge (fractieleider districtsraad), Herman Gielen 

De N-VA in Merksem:

•   Anne Giveron, gemeenteraadslid, Laarsebaan 51-53

•    Bart Van Reeth, bestuurslid, Victor Govaerslaan 16B32

•    Carla Nielsen, districtsraadslid, Oude Bareellei 57

•   Chris Morel, districtsraadslid, Gansstraat 2

•     Curtis Costrop, bestuurslid, Lindeboomplein 8

•   David Dogge, fractieleider districtsraad, Roederdelft 3

•   Florent van de Vloed, bestuurslid, Lambrechtshoekenlaan 278

•   Gie Van Den Neucker, districtsraadslid, Camelialei 16

•   Godelieve Van Hove, bestuurslid, Oude Bareellei 32B3

•   Herman Gielen, districtsschepen, Terlindenhofstraat 51B2

•   Imelda Lamigan, districtsraadslid, Kwadeveldenplein 4B3

•   Jan Dumon, districtsraadslid, Bredabaan 594B2

•   Luc Brabants, bestuurslid, Maantjessteenweg 81

•   Luc Bungeneers, districtsburgemeester, Molenlei 52

•   Marc Van Dongen, bestuurslid, Bredabaan 764

•   Monica Mulier, bestuurslid, Camelialei 16

•   Nurten Isikli, districtsraadslid, Klaverbloemstraat 33

•   Peter Wellens, bestuurslid, Meierhoek 19

•   Rita Hublin, bestuurslid, Houthulstlaan 43

•   Wendy Simons, districtsschepen, Paasbloemstraat 13

•   Wim Jochems, districtsraadslid, Kwadeveldenstraat 77B1

•   Zjef vanlommel, bestuurslid, Victor Govaerslaan 31B1

UitnodigingUitnodiging



merksem@n-va.be

DISTRICT BOUWT VOOR MEER DAN 130 MILJOEN EURO

Merksem zal er helemaal anders uitzien aan het einde van deze legislatuur. Met de vernieuwde Bredabaan en 
heel wat andere projecten op stapel, lijkt die stelling stevig bewaarheid te worden. Er wordt tijdens deze legisla-
tuur voor meer dan 130 miljoen euro geïnvesteerd in ons district. Toen de N-VA begin 2013 de leiding kreeg in 
het Merksemse districtsbestuur werd de lat hoog gelegd. Een aantal dossiers bevond zich al jaren in een impasse 
mede omdat ze in het verleden onvoldoende verdedigd werden op hoger niveau. Als we het uitzicht van Merksem 
in het belang van haar inwoners merkbaar willen veranderen, moeten we samenwerken met bovenlokale part-
ners. Voor de Merksemenaar maakt het immers niet uit waar het geld vandaan komt. Zolang de investeringen er 
maar komen.

BREDABAAN STILAAN UIT 
HET SLOP
De heraanleg van de Bredabaan is 
eigenlijk nog maar het begin. Het 
district, de stad, de Vlaamse over-
heid, De Lijn en heel wat private 
ondernemers hebben de handen in 
elkaar geslagen om de Bredabaan 
uit het slop te trekken. De heraan-
leg van de Bredabaan is eigenlijk 
nog maar het begin. Merksem zal 
merkbaar anders zijn en die impuls 
voelen we nu al bij ondernemers 
die willen investeren in de Breda-
baan. We zien de leegstand traag 

maar gestaag afnemen. 
Panden worden verhuurd 
of verkocht, ze hebben 
dan nog niet een nieuwe 
invulling maar dat komt 
nog wel. 

Daarnaast zijn er verschil-
lende zaken die hun bui-
tenkant hebben opgefrist. 
Voor de heraanleg waren 
er 101 leegstaande panden 
op de Bredabaan. Er zijn nu 65 leeg-
staande commerciële panden, drie 
andere leegstaande panden zullen 
omgevormd worden tot nieuw-

bouw appartementen en er zijn 17 
panden die zo snel mogelijk een 
nieuwe invulling zullen krijgen.

merksem@n-va.be

MERKSEM 
HEROPWAARDEREN
Het Zorgbedrijf Antwerpen is bezig 
met de totale renovatie van wzc 
Sint-Bartholomeus, maar ook het 
Melgeshof wordt volledig ver-
bouwd en vernieuwd. De Vlaamse 
overheid, de stad, het district en De 
Lijn leggen de Frans De L’Arbrelaan 
aan en er komt een nieuw plein met 
basketbalveld. 

De politie investeert dan weer 9,5 
miljoen euro in de nieuwe kanto-
ren die op de Bredabaan komen. 
Dat project start in 2018. Met daar 
bovenop nog eens de verwijdering 
van de IJzerlaanbrug en de renova-
tie van de Brug van den Azijn en de 
Sportpaleisbrug, projecten waar ook 
NV De Scheepvaart mee in zit en je 
komt uiteindelijk op meer dan 130 
miljoen euro aan investeringen. 

Sinds kort worden ondernemende 
en creatieve jongeren beloond met 
een fuifsubsidie. Dit komt niet enkel 
de fuivende jongeren ten goede 

maar ook de Merksemse horecaon-
dernemers. 

De vernieuwde atletiekpiste van de 
Rode Loop werd in augustus 2015 
officieel ingehuldigd.

Ook de sportieve Merksemenaar 
blijft niet in de kou staan. Het dis-
trict Merksem investeerde in samen-
werking met de Stad Antwerpen in 
de heraanleg van de atletiekpiste 
aan sportcentrum De Rode Loop. De 
piste werd vernieuwd en uitgebreid 
en werd in augustus 2015 officieel 
ingehuldigd. 

Door scheuren in de bovenlaag was 
de oude piste aan vernieuwing toe. 

Sporting A en het district grepen 
de vernieuwing aan om de piste 
ook uit te breiden van zes naar acht 
banen. Op die manier hebben we 
weer een topatletiekbaan voor het 
Internationaal Atletiekgala van 
OLSE AC maar waar ook andere 
sporters welkom zijn.

MERKSEM, WE WERKEN ERAAN

www.n-va.be/antwerpen

De heraanleg van de Bredabaan is eigenlijk nog maar 
het begin.

Je ziet het, beste inwoner van 
Merksem. De heraanleg van de 
Bredabaan is nog maar het begin 
van de verandering in Merksem. 
Eind deze legislatuur zal je het 
district niet meer herkennen.

De vernieuwde atletiekpiste van de Rode 
Loop werd in augustus 2015 officieel 
ingehuldigd.

Creatieve en ondernemende jongeren wor-
den beloond met de Jeugd Evenementen 
Subsidie (JES)Subsidie (JES)

De kracht van verandering in de praktijk

Met deze jaarwisseling is de N-VA halfweg in de bestuursperiode 2013-2018 van 
Antwerpen. Een goed moment om even stil te staan bij onze verwezenlijkingen. 

De Antwerpenaar koos bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012
duidelijk voor verandering. De 
koerswijziging die nodig was 
om van Antwerpen opnieuw een 
bruisende stad te maken, werpt nu 
haar vruchten af. En de droom van 
een stadsgemeenschap waarin de 
fi erheid op Antwerpen culturele, 
religieuze en andere verschillen 
overstijgt, krijgt vorm.

Veiligheid en properheid zijn twee 
eisen van de Antwerpenaar die te 
lang genegeerd werden. Tachtig 
jaar socialistisch bestuur verlamde 
de stad. De steeds luider klinkende 
stem voor verandering was niet te 
stuiten. Het huidige stadsbestuur 
pakt problemen aan die onbe-
spreekbaar waren geworden in 
de loop der tijd. De gevolgen 
zijn er en ze zijn positief voor
de Antwerpenaar. We maken Ant-
werpen veiliger, netter en sterker.
In 2013 daalde de criminaliteit met 
3 %. In 2014 daalde ze al met 9 %. 
En ook de voorlopige resultaten voor 
2015 tonen dat de criminaliteit verder
daalt. Die trend willen we structu-
reel verzilveren. Daarvoor blijven 
we de drugscriminaliteit en -overlast 
aanpakken, hebben we de politie-in-
zet op straat gevoelig verhoogd en 
gaan we de strijd aan met criminele 
netwerken en de onvermijdelijke
verloedering die ze met zich mee
brengen. Antwerpen was ook de 
eerste stad om vanaf 2013 professio-
nele preventie van radicalisering te 
combineren met een harde aanpak 
van fanatiekelingen.

De inzet op veiligheid gaat gepaard 
met de keuze om het sociale weefsel 
van Antwerpen te versterken. De 

N-VA trok duidelijk de kaart van 
de warme samenleving. Maar die 
kan slechts duurzaam zijn als we 
in mensen blijven geloven. Het 
sociale beleid van een stad kan niet 
duurzaam functioneren als het enkel 
een doorgeefl uik van steunmiddelen 
blijft. Door solidariteit te koppelen 
aan verantwoordelijkheid kunnen 
we mensen de kansen geven hun 
plaats in de maatschappij terug 
te vinden. Investeren in kansen 
betekent mensen toeleiden naar 
werk en inzetten op de kennis van 
het Nederlands. Het betekent ook: 
armoede bij de wortel aanpakken, 
en inzetten op armoedepreventie. 
Met bijzondere aandacht voor 
kinderarmoede. Eén op vier kinderen
 in onze stad wordt in kansarmoede 
geboren. Zij hebben recht op een 
jeugd en begeleiding die hen alle
mogelijkheden biedt om die spiraal
om te keren. Soms met wat zachte 
dwang moeten we jongeren moti-
veren om hun schoolcarrière af te 
werken. Wie het geloof in zichzelf 
verloren is, helpen we overeind. 
Investeren in de kinderen van deze 
stad, is investeren in de toekomst. 

Ook op vlak van onderwijs en 
kinderopvang stak het stadsbestuur 
een tandje bij. Dankzij bijkomende 
investeringen in onderwijs 
heeft elk Antwerps kind een 
plaats in de schoolbanken op
1 september. De Barcelonanorm voor
het aantal plaatsen in de kinder-
opvang halen we tegen 2018. We zijn 
goed op weg.

We mogen er geen doekjes om 
winden. De nieuwe ploeg die in 2013 
de toekomst van onze stad moest 
verzekeren, kon niet rekenen op een 

rooskleurige fi nanciële situatie. De 
taak die we onszelf oplegden was 
niet de minste. Blijven investeren 
in de stad en tegelijk Antwerpen 
fi nancieel gezond maken. Zonder 
evenwel de factuur naar de burger 
door te schuiven. Halverwege deze 
legislatuur zitten we perfect op 
schema. Tegen 2019 besparen we 
zeven procent op het personeel en 
zijn de historische saneringsleningen 
afgelost. Tegelijk versterken we de 
dienstverlening. We creëren vandaag
nieuwe ademruimte om de generaties
na ons niet op te zadelen met een
schuldenberg. Ook dat is een 
duidelijke breuk met het verleden. 

We investeren maar liefst 1,6 miljard 
euro in de stad. En ook dat zal u snel 
merken als u door de straten wandelt. 
De Groenplaats zal eindelijk haar 
naam waarmaken met veel groen 
en een waterpartij. Eén van de vele 
pronkstukken waarmee we uw steun 
willen verdienen. En dan vernoemen 
we ook nog de Zuiderdokken, de 
nieuwe look van de Bredabaan, de 
vernieuwde Kaaien, het nieuwe 
sportcentrum aan de Wilrijkse 
pleinen, het Operaplein, … 

Kortom: 
de kracht van verandering 
blijft tot uw dienst staan.

Bart De Wever

Burgemeester 

stad Antwerpen 



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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


