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Merksem krijgt 14 Velostations zonder dat er 
1 parkeerplek sneuvelt
De populaire Velo’s strijken binnenkort neer in ons district. De stations worden zo 
ingeplant dat er nergens parkeerplaatsen moeten verdwijnen en dat bij aanvullen van de 
stations er geen verkeershinder kan ontstaan. “Dit is dan ook een mooi voorbeeld van hoe 
stad en district mekaar kunnen versterken in het mobiliteitsverhaal ”, aldus schepen van 
Mobiliteit Wendy Simons.

Op de volgende plekken komt er in ons district een Vélostation.

• Nieuwdreef
• Bredabaan 
• Sint-Bartholomeusstraat
• Ringlaan/Atheneum  
• Kortebremstraat  
• Maantjessteenweg  
• Rodeloopstraat (cultuurcentrum)  

• Kerkhofblommenstraat  
• Van Heybeeckstraat  
• Gagelveldenstraat
• Borrewaterstraat
• Kroonplein
• Van Praetlei
• Rodeloopstraat (aan sportcentrum)

N-VA Merksem  
kende drukke zomer

N-VA Merksem houdt graag de vinger 
aan de pols om te weten wat er leeft bij 
de inwoners van ons district. Onze be-
stuursleden kenden dan ook een drukke 
zomer. Zo sloeg onze afdeling zijn tenten 
op aan de Stroboerenmarkt, de Schaal 
Sels, de rommelmarkt aan de Laagland-
laan, Merksem Bruist en tal van andere 
activiteiten. Vanaf september vindt u ons 
ook tweemaandelijks terug in een Merk-
semse wijk om een specifiek dossier 
voor te stellen en naar u te luisteren. Wil 
u weten wanneer uw buurt aan de beurt 
is? Kijk dan op www.n-va.be/merksem 
voor meer informatie.

Afgelopen zomer hield Jong N-VA Merksem haar tweede activiteit: paintballen met achteraf 
een heerlijke BBQ, waar familie en vrienden zich konden bijvoegen bij de jongeren. Onze 
jongerenafdeling kwam samen in het Fort van Stabroek alwaar ze er lustig op los konden 
schieten. Na afloop werden de deelnemers getrakteerd op een stevige barbecue en werd er 
nog tot in de vroege uurtjes feestgevierd.

Het grote aantal inschrijvingen bewijst 
dat Jong N-VA Merksem in de lift zit. Wil 
jij ook deel uitmaken van onze bende 
enthousiaste Jong N-VA’ers? Neem dan 
contact op met onze jongerenvoorzitter 
Valerie Demeyer (valerie.demeyer@n-
va.be) en wie weet zetten wij in de 
toekomst samen onze schouders onder 
de tofste politieke jongerenafdeling van 
Vlaanderen.

JONG N-VA SCHIET MET SCHERP

Schepen 
van 
Mobiliteit 
Wendy 
Simons

BEZOEK ONZE ACTIVITEITEN

• Aperitiefgesprek met ontbijt, met  
Mark Demesmaeker

Zondag 6 november 2016 om 11 uur: De 
Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 2170 
Merksem
• Eetfestijn N-VA Merksem
Zaterdag 12 november vanaf 18 uur in 
De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 
2170 Merksem
• Nieuwjaarsfeest met Bart De 

Wever
Vrijdag 6 januari 2017 om 19 uur in De 
Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 2170 
Merksem
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Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers trok de aandacht naar zich toe met een opmerkelijk opiniestuk in de Gazet Van 
Antwerpen. Bungeneers drukte daarin zijn verbijstering uit over het debat rond het (niet)-verdoofd slachten en was bijzonder scherp 
voor de houding van de toekomstige voorzitter van sp.a Antwerpen, Tom Meeuws, die initiatiefnemer blijkt te zijn achter een slachthuis 
waar onverdoofd geslacht kan worden.

Het artikel is volledig te lezen op onze webstek www.n-va.be/merksem.

Nieuw speelterrein voor Fort 
van Merksem
 
De stad Antwerpen laat het speelterrein aan het Fort 
van Merksem vernieuwen. Het thema van het nieuwe 
speelterrein wordt ‘militair fort’ en zal zo de geschiedenis 
van de plek in de verf te zetten. De nieuwe speelplek zal 
uit verschillende zones bestaan. In de avonturenzone ligt 
de nadruk op klimmen en uitdaging, met bijvoorbeeld 
een uitkijktoren en een kabelbaan. De zone voor 
natuurbeleving biedt dan weer plek voor spelen in de 
natuur. Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwe 
speelplek volgend voorjaar aangelegd, om klaar te zijn 
tegen de zomervakantie van 2017.

Groenendaallaan verdient zijn strepen
Na de dringende en noodzakelijke werken aan het 
kruispunt van de Gildenstraat en de Groenendaallaan liet het 
aanbrengen van een nieuw voetpad enkele weken op zich wachten. 
Dit bracht een gevaarlijke situatie voor de voetgangers met zich 
mee. Districtsraadslid David Dogge vroeg in de districtsraad 
aan bevoegd schepen Wendy Simons waarom de werken zolang 
op zich lieten wachten. Volgens de schepen was het uitstel te 
wijten aan de slechte weersomstandigheden en zou er spoedig 
met de werken gestart worden. In tussentijd heeft het voetpad 
een nieuw likje verf gekregen zodat de voetgangers opnieuw 
veilig kunnen oversteken. 

Comfortstrook in Gaston 
Berghmansdreef 
Het district Merksem heeft in september in het 
Bouckenborghpark een comfortstrook aangelegd. Aan de 
rechterzijde van de kasseiweg in de toegangsdreef kwam 
een drie meter breed pad in halfverharding 
dat loopt van de Bredabaan tot net voor de 
kasteelgracht. Hierop worden er ook banken 
en verlichting geplaatst. Zo verbetert het 
district Merksem de toegankelijkheid van 
het park. 

De naam van de dreef werd 
inmiddels herdoopt tot Gaston 
Berghmansdreef, vernoemd naar 
de onlangs overleden populaire 
Vlaamse komiek die in ons district 
geboren en getogen was.

  Luc Bungeneers

  David Dogge



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/xxxxxxxxxx

3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/antwerpen

Lieven Gevaerttoren 
nadert voltooiing
Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen investeerde 
3,5 miljoen euro in een nieuwe depottoren voor de 
omvangrijke collectie van het provinciaal Fotomuse-
um. De Lieven Gevaerttoren, genoemd naar de grond-

legger van de Vlaamse 
foto-industrie, zal 
onderdak bieden aan 
meer dan een miljoen 
objecten en wordt het 
eerste lage energie-
depot in Vlaanderen. 
Dankzij deze inves-
tering kunnen we het 
Fotomuseum uitbouwen 
tot hét fotografisch 

geheugen van Vlaanderen. We kregen het vertrouwen 
van AGFA-Gevaert en van de erfgenamen van Herman 
Selleslags om hun archief over te nemen, te bewaren 
en te ontsluiten voor onderzoek en voor het publiek.”

Antwerpen krijgt er grootste 
cameragebied bij
Dankzij de N-VA is het bewakingscamerage-
bied in Antwerpen de voorbije jaren verdrie-
dubbeld. Er zijn nu meer dan 300 camera’s. 
En er komen steeds nieuwe gebieden bij. 
Eerder dit jaar Antwerpen-Zuid en Oud-Ber-
chem, en nu volgen ook Deurne, Borgerhout 
extra muros en de Bist in Wilrijk. Goed voor 
zo’n 50 nieuwe bewakingscamera’s, meteen 
de grootste uitbreiding ooit van het Antwerp-
se politiecameranetwerk. Burgemeester Bart 
De Wever: “De criminaliteit in Antwerpen 
daalde tussen 2013 en 2015 bijna met een kwart. Indrukwekkende cijfers. 
Maar om criminaliteit en overlast structureel te verminderen, moeten we 
blijven investeren in bewakingscamera’s. Die laten politie en stedelijk 
toezicht toe criminelen en overlastplegers zoals sluikstorters en probleem-
jongeren beter op te sporen. Het cameragebied zal zich verder uitbreiden 
over de districten. Dat verhoogt de kans op heterdaadbetrappingen, werkt 
ontradend naar criminelen toe en komt ook het veiligheidsgevoel van de 
Antwerpenaar ten goede.” 

Koen Kennis, schepen 
van Mobiliteit: “Recent 
werden opnieuw een aantal 
kruispunten uitgerust met 
aftellichten voor voetgangers 
en fietsers. Aftellichten 
maken de wachttijd aan een 
oversteekplaats zichtbaar. Deze 
‘wachtverzachters’ verhogen 
het comfort van voetgangers 
en fietsers, waardoor ze meer 
bereid zijn te wachten tot het 
licht op groen springt. Vanaf nu zullen we systematisch 
kruispunten aanleggen of aanpassen met aftellichten, 
zowel in de binnenstad als in de verschillende districten. 
We willen maximaal inzetten op veilige kruispunten en 
deze aftellichten dragen daar sterk toe bij.”

Overlast en criminaliteit nog verder doen dalen en drugsverslaafden 
opnieuw een toekomst bieden. Dat is de essentie van de oprichting 
van een zorghostel door schepen Fons Duchateau.

De ‘war on drugs’ in Antwerpen verloopt 
goed. Steeds minder dealers krijgen voet 
aan de grond in de stad. En dat is maar 
goed ook. Drugs maakt slachtoffers. Voor 
die slachtoffers zal schepen van sociale 
zaken Fons Duchateau een zorghostel op-
richten waar deze mensen hun leven weer 
in handen kunnen nemen. Tegelijk zal 
dit een effect hebben op de criminaliteit 
en overlast in de stad. Hard voor drugs, 
menselijk voor verslaafden. Daar gaan we 
voor.

Er is een akkoord bereikt met de verschillende belanghebbenden over een nieuw arresthuis aan Petro-
leum Zuid op de terreinen van Blue Gate, het toekomstige duurzame bedrijventerrein. Over vijf jaar zou 
het complex voor 440 gedetineerden klaar moeten zijn en kunnen gevangenen in voorarrest daar opge-
vangen worden. Als stad krijgen we niet alleen een arresthuis op een plaats die we heel geschikt vin-
den. Dankzij de herschikking van gronden kunnen we de groenzone op het bedrijventerrein Blue Gate 
uitbouwen tot een aaneengesloten groene en ecologische corridor van 14 hectare. Daarnaast creëren we 
ook ruimte voor de realisatie van een technische campus. 

“De site van de Begijnenstraat, midden in een woonwijk, komt dan vrij. De onderhandelingen met het 
kabinet van minister van Justitie Koen Geens worden hiervoor eerstdaags opgestart. Een ontwikkeling 
zoals het Groen Kwartier zou daar ideaal zijn”, aldus bevoegd schepen Rob Van de Velde.

Binnenkort ‘wachtverzachters’ 
aan kruispunten in Antwerpen

Win-win: Zorghostel voor drugs-
verslaafden

Akkoord over nieuw arresthuis op Petroleum Zuid
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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:     /     /


