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Doorbraak in dossier
Runcvoorthof
In samenwerking met AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de
stad Antwerpen, start het district in februari 2018 met de
renovatie en de nieuwbouw van het Kasteel Runcvoort.
Nadat er in 2005 asbest werd gevonden in het Runcvoorthof, leek de
historisch waardevolle site voor Merksem verloren te gaan. Maar met
Collectief Noord - Studio Roma als architecten wordt het kasteel voortaan
een woongebied dat optimaal aansluit op het publieke park errond.
Het historisch interieur vormt het uitgangspunt voor de restauratie en de
renovatie. In de kasteel- en de dienstvleugel komen er zeven huurwoningen. Het ontwerp omvat een mix van woontypes. Er is plaats voor zowel
gezinswoningen als een studio en een loft.
Ook de kloostervleugel wordt gerestaureerd met het oog op een woonfunctie. De verdere aanpak van deze vleugel wordt nog onderzocht. Het
koetshuis krijgt een nieuwe commerciële invulling. In totaal worden
zeven huurwoningen en zeven koopwoningen voorzien. De werken zijn
eind 2019, begin 2020 voltooid. Er is een totale investering van 6 miljoen
euro mee gemoeid.

Merksem is sportdistrict bij uitstek

Extra parkeerplaatsen in de
Catershoflaan

De 97 sportclubs in Merksem hebben de sporters heel wat te
bieden: zowat elke zaal- en openluchtsport kan je hier beoefenen in optimale omstandigheden. En dat trekt ook sporters
uit andere districten en gemeenten aan.

De parkeerdruk in ons district is erg hoog. Daarom werd op
vraag van een aantal omwonenden een proefproject opgestart
in de Catershoflaan. “In een gedeelte van de straat kan je
daar nu parkeren aan de middenberm in plaats van aan de
zijde van de huizen”, zegt districtsschepen Wendy Simons.

Sinds begin 2013 investeerden het district en de stad honderdduizenden euro’s in sportinfrastructuur. Zo werden de looppiste en de kampnummers van het OLSE Atletiekstadion
volledig vernieuwd. Het aantal banen werd van zes naar acht
gebracht zodat er nu zelfs internationale kampioenschappen
kunnen plaatsvinden.
“Nog dit jaar start ook de uitbouw van Gymhal Terlinden”,
zegt een trotse districtsschepen van
Sport Herman Gielen. “Daarmee zal de
capaciteit van de hal verdubbelen. Bovendien bouwen we een nieuwe sporthal die
aansluit op De Rode Loop.”
Herman Gielen
Districtsschepen van Sport

merksem@n-va.be

Dat zorgt voor een aanzienlijk aantal extra parkeerplekken
omdat er geen rekening gehouden moet worden met capaciteitsverlies door opritten en garages. Het project wordt in het
voorjaar geëvalueerd.
Samen met het proefproject maakte het district ook werk van
een aantal optimalisaties. Zo werden markeringen aangebracht aan de oversteekplaatsen, kwamen
er paaltjes die foutparkeren verhinderen
aan de kruispunten en werd het voet- en
fietspad op een aantal cruciale plaatsen
deels heraangelegd.
Wendy Simons
Districtsschepen van Openbaar Domein

DENKEN.DURVEN.DOEN.

3

Katten-T-Huis in de bloemetjes
Met Werelddierendag zet het district Merksem naar jaarlijkse traditie een
persoon of vereniging in de bloemetjes die zich inzet voor het dierenwelzijn.
Dit jaar valt de eer te beurt aan Katten-T-Huis, dat in 2008 werd opgericht.
In Katten-T-Huis worden verloren of gedumpte katten en kittens met veel liefde en geduld opgevangen. Alle poezen worden ingeënt, gesteriliseerd, voorzien
van een chip op naam van de adoptant geregistreerd. Op bijna tien jaar tijd
vonden meer dan 2 500 poezen zo een warme thuis. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis, zonder financiële steun.
Op woensdag 4 oktober 2017 zal districtsburgemeester Luc Bungeneers op
het districtshuis een cheque van 500 euro overhandigen aan Ingrid Voncken,
de bezieler van dit dierenwelzijnsproject.
Wil je meer weten over Katten-T-Huis? Surf dan naar www.katten-t-huis.be.

Hou Merksem mee proper
Elke dag zijn honderden stadsmedewerkers in de weer om
onze stad proper te maken. U kan ze hierbij helpen. Ziet u een
ergens sluikstort of ziet U een vuilnisbak die overvol zit? Meld
dit dan via de online meldingskaart of op het gratis nummer
0800 93 511, dan ruimt de stad het zo snel mogelijk op.

www.antwerpen.be/nl/eloket/sluikstort/

Jongerenevenementensubsidie is schot in de roos
De jongerenevenementensubsidie waarmee
N-VA Merksem ondernemende jongeren
wil ondersteunen bij de organisatie van een
evenement, is een schot in de roos.
In 2016 noteerden we een opmerkelijke verdubbeling
van het aantal aanvragen. Ook in 2017 viel er een stijging van het totaal uitgekeerde bedrag op te tekenen.
“In 2016 werd een bedrag van 4 616,50 euro uitgekeerd. In 2015 was dat amper 2 829,60 euro”, klinkt
het bij Jan Dumon en David Dogge, die dit dossier
opvolgen in de districtsraad.
“Het doet ons plezier dat de Merksemse jongeren hun
weg vinden naar de subsidie.”

Jan Dumon en David Dogge
Districtraadsleden

www.n-va.be/merksem

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch
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De Vlaamse economie groeit
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Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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/

/

