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Nieuwe paden-
structuur Distelhoek
Het districtscollege gaf zijn fiat 
voor fase 2 van de heraanleg 
van het recreatiedomein 
Distelhoek. Nadat al eerder de 
speelinfrastructuur grondig 
werd vernieuwd in 2012, zal er 
nu een cirkelvormig pad worden 
aangelegd door en rond het 
volledig domein. 

Voorzitter van het 
districtscollege Luc Bungeneers: 
“Er wordt werk gemaakt van een 
degelijke infrastructuur voor 
fietsers en wandelaars. Rondom 
het hele terrein komt een centraal 
pad met verlichting en een 
jog- wandelpad, met voldoende 
bankjes en vuilbakken. Aan de 
toegangswegen komt telkens 
een gezellig inkompleintje 
voor jong- en oud. De werken  
starten de tweede week van 
september en zullen bij gunstige 
weersomstandigheden tot 
ongeveer voorjaar 2015 duren.”

BREDABAAN: DISTRICT MERKSEM EN HANDELAARS BUNDELEN DE KRACHTEN

MERKSEM
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Aperitiefgesprek 
Met Vlaams Parlementsleden 
Lorin Parys en Grete Remen
Zondag 21 september 2014 om 11 uur
De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 
2170 Merksem
Gratis toegang - iedereen welkom

Merksem voert subsidie
voor beveiliging
verenigingslokalen in
We stellen tot onze spijt vast dat som-
mige verenigingen soms meerdere
malen het slachtoffer werden van
vandalisme en inbraak. Vaak met
grote schade aan gebouwen, kantines
en andere infrastructuur tot gevolg.
Het districtscollege was dan ook una-
niem van mening dat we absoluut
werk zouden moeten maken van een
toelage om deze problematiek een
halt toe te roepen. Ook al is veilig-
heid niet direct een districtsbevoegd-
heid, toch ijverde het districtscollege
bij de stad om een subsidie te mogen
invoeren. Dat is ook gelukt. We wer-
ken hiervoor nauw samen de lokale
politie, die aan de verenigingen ad-
vies zal verstrekken rond inbraakpre-
ventie en deze zal ondersteunen bij
de subsidieaanvragen. Met de be-
perkte middelen die we hebben kun-
nen we nu toch jaarlijks tot 1 000 euro
per vereniging tussenkomen in inves-
teringen die een vereniging doet in
het kader van inbraakpreventie. Hier-
mee hoopt het districtsbestuur de
Merksemse verenigingen een duw in
de rug te geven zodat de eigen mid-
delen nuttiger besteed kunnen wor-

den in de eigen
verenigingsac-
tiviteiten en zij
voortaan zullen
behoed blijven
van verdere in-
braken en van-
dalisme.

LUC BUNGENEERS
Districtsvoorzitter
MerksemV.

U.
: D

av
id

 D
og

ge
 -

 R
oe

de
rd

el
ft 

3 
- 

21
70

 M
er

ks
em

 -
 d

av
id

.d
og

ge
@

n-
va

.b
e

Met de heraanleg van de Bredabaan proberen we Merksem nieuw leven in te
blazen, zo veel is duidelijk. Maar ook de handelaars verdienen een goede on-
dersteuning, zo vond districtsschepen Wendy Simons, onder meer bevoegd
voor middenstand.  Zij bracht de handelaars van de Bredabaan en omliggende
straten samen om de koppen bij mekaar te steken.

HANDEN UIT DE MOUWEN 
“Enkele maanden geleden werden alle handelaars uitgenodigd op een eerste
infovergadering. Diegenen die geïnteresseerd waren voor de opstart van een
nieuwe handelaarsvereniging, konden hun gegevens achterlaten.  Doel van
onze vergaderingen is om de handelaars te ondersteunen, maar het zijn zij zelf
die het echte werk moeten doen.”, aldus Simons.

HELPENDE HAND
“De handelaars mogen zelfs rekenen op een helpende hand van buitenaf. Bij de
opstart van de gesprekken meldde zich een studente Imagineering, die graag
haar thesis wil wijden aan een creatieve insteek voor de begeleiding van het
proces van de economische ontwikkeling van de Bredabaan. Het district Merk-
sem en de handelaars hebben dit aanbod met open handen aanvaard. Het stelt
ons immers in staat om buiten het bestaande denkkader te kijken.”

NOG EEN LANGE WEG TE GAAN 
“Nog tot en met december zullen we op heel regelma-
tige basis vergaderen. Tweewekelijks komen we samen
om te broeden op nieuwe ideeën en initiatieven. Hoe-
wel we nog heel wat werk voor de boeg hebben, ben ik
ervan overtuigd dat we met deze gemotiveerde groep
handelaars en extra ondersteuning enorme stappen in
de juiste richting zetten. De bedoeling is om deze legi-
slatuur nog dergelijke initiatieven op te starten voor de
overige winkelkerngebieden van Merksem. Meer van
dat dus!”, besluit Wendy Simons.

WENDY SIMONS
Schepen

Luc Bungeneers
Voorzitter districtscollege

Districtsraadslid 
Imelda Lamigan

Kevin Vereecken 
Gemeenteraadslid

N-VA Merksem leert Merksemnaar belang  
van hartmassagetechnieken
N-VA Merksem organiseert in oktober een hartmassagecursus. Hart- en vaatziekten 
zijn nog steeds de grootste doodsoorzaak in ons land. Een groot deel hiervan kan 
echter vermeden worden door preventie. Jaarlijks worden zo’n 500 Antwerpenaren 
getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans op lange termijn bedraagt niet 
meer dan 10 %. Ondanks vooruitgang in medische behandeling en techniek stijgt 
die overlevingskans niet. 

Verantwoordelijkheid nemen
Om het district Merksem aan te zetten zijn verantwoordelijk-
heid te nemen diende districtsraadslid Imelda Lamigan, in 
navolging van Antwerps gemeenteraadslid Kevin Vereecken, 
een voorstel in tijdens de districtsraad om de Merksemnaar via 
diverse kanalen beter te informeren over het belang van de ken-
nis van deze technieken.

Imelda Lamigan: “De reden is eenvoudig: na een 
hartstilstand moet de bloedtoevoer naar de herse-

nen binnen 3 minuten hersteld worden. Omdat geen enkel systeem van 
professionele hulpverlening een dergelijke doelstelling kan bereiken, is 
het dus van levensbelang dat een omstaander of familielid reanimatie 
toepast. De overlevingskansen van het slachtoffer worden dan 3 maal 
groter.“

CPR kan levens redden
“Dat CPR-lessen levens kunnen redden bewijzen de Nederlanders: bij onze noor-
derburen bedraagt de overleving op lange termijn na hartstilstand 40%. Dat is 4 
keer meer dan bij ons! Niet zo gek als je weet dat 61% van de Nederlanders ooit een 
CPR-instructie volgde”,  aldus Antwerps gemeenteraadslid Kevin Vereecken. Dat 
we voor de gratis initiatie in Merksem kiezen voor de maand oktober is geen toeval: 
de Europese Reanimatie Raad organiseert op 16 oktober de Restart a heart day ter 
promotie van de kennis van basis-CPR bij de bevolking.

Op dinsdag 14 oktober tussen 9 en 12 uur slaat de N-VA Merksem haar 
tenten op voor een gratis CPR-initiatie tijdens de markt aan het Sint 
Franciscusplein. We kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning en 
expertise van Het Vlaamse Kruis.

N-VA Merksem nodigt u uit op het aperitiefgesprek met Vlaams 
Parlementslid Manuela Van Werde, zondag 23/11/14 om 10u in de 
Volkslust, Van Heybeeckstraat 24, 2170 Merksem, gratis inkom, 
iedereen welkom. 

Aperitiefgesprek



merksem@n-va.be

District eert gesneuvelden 
Eerste Wereldoorlog
Het district herdenkt op 21 september 2014 de 
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog in het 
fort van Merksem., Het district huldigt dan een 
speciaal monument in obeliskvorm in, ter nage-
dachtenis van twee soldaten die hun leven lieten 
bij een poging om de kruitbunker 
op te blazen, en zo het fort van 
Merksem uit handen van 
de Duitsers te houden. In 
samenwerking met het Be-
scherm- en actiecomité van 
het fort vindt die dag ook 
een opendeurdag plaats. 

District investeert in de Wilgen
Juli 2014 werden de werken afgerond aan de Wilgen. De riole-
ring was dringend aan vervanging toe en werd aangepakt. Ook 
de straat zelf werd onder handen genomen. Om de passage van 
auto’s, vuilnisophaling en de hulpdiensten te vereenvoudigen 
is de straat verbreed zonder aan het aantal parkeerplaatsen te 
raken. Hierdoor kon de parkeerdruk worden opgevangen. Ver-
der werd ook geïnvesteerd in nieuwe straatverlichting en een 
nieuw voetpad. De bewoners konden eerder de voorontwer-
pen inzien in het districtshuis, waarna de opmerkingen 
onderzocht en verwerkt zijn bij opmaak 
van de definitieve plannen. Op 4 sep-
tember is de straat feestelijk ingehul-
digd samen met de bewoners.

District vraagt aandacht voor  
geluidshinder Merksemnaren
In de districtsraad van 19 juni 2014 maakte het district een 
voorwaardelijk gunstig advies over op het geluidsactieplan van 
de stad. Naast een reeks lovenswaardige maatregelen om de 
geluidshinder te beperken voor de Antwerpenaar (aanleg van stille 
wegdekken, geluidsmeetpunt aan de Lambrechtshoekenlaan, meer 
gebruik maken van geluidsisolatie, stilteplekken in 
de stad) schiet het plan voor Merksem zelf 
tekort. Het district vraagt om bijkomende 
middelen te voorzien om broodnodige 
geluidsschermen te plaatsen ter hoogte 
van de E19.  Verder geeft het district aan 
dat er tevens overleg nodig is met het 
Vlaams Gewest als bevoegd beheerder 
van de Gewestwegen die de meeste 
geluidsoverlast veroorzaken.   

Merksem verbetert commu-
nicatie met burger via eigen 
sociale  
mediakanaal
Sociale media worden meer en meer gebruikt om 
contacten te leggen met mensen, voor nieuwsgaring 
of om te netwerken. Verschillende overheden com-
municeren al via facebook of twitter. Dit was de 
aanzet voor districtraadslid Wim Jochems om op de  
districtsraad te vragen of het district Merksem ook 
niet op de digitale trein gaat springen. Hij pleitte voor 
de oprichting van een Facebook- of Twitterprofiel 
voor het district Merksem. 

Het districtsbestuur antwoordde dat 
het creëren van nieuwe communica-
tiekanalen een goede suggestie is. 
“Wees daar waar de mensen zijn”, 
klinkt het bij districtsburgemeester 
Bungeneers. Volgens Luc Bungeneers 
kan dat de kloof tussen district & 
burger enkel maar verkleinen. Het 
districtsbestuur geeft aan snel te 
zullen beginnen met de uitbouw 
van een eigen socialemediakanaal.

Herman Gielen, 
Districtsschepen

David Dogge,  
fractieleider districtsraad

Wim Jochems, 
districtsraadslid

Wendy Simons, 
districtsschepen

www.n-va.be/antwerpen

Minder verkeerslichten,
meer respect
Op sommige kruispunten heeft het
geen zin meer om nog gebruik te
maken van verkeerslichten. Daarom
werd een lijst gemaakt van
kruispunten waar de
verkeersveiligheid het toelaat eerst
knipperlichten te zetten en vervolgens
de lichten te verwijderen. “Met een
beetje respect voor de andere
weggebruikers kunnen we het
verkeer vlot trekken”, aldus

Antwerps
schepen voor
Mobiliteit Koen
Kennis. “Want
zowel voor
fietsers als
automobilisten
zorgt dit voor
een betere
doorstroming."

Schepen Van de Velde 
trekt nu ook dossier 
Café Capital los

Er komt een
nieuw Café
Capital in het
Stadspark, maar
de dancing
verhuist naar de
kelder, wat de
geluidshinder
beperkt. De
groendienst

krijgt er een eigen stek en er zal plaats
zijn voor daghoreca. Maar vooral: de
nieuwbouw krijgt terrassen met
uitzicht op de speeltuin. Daarenboven
zal het goed zijn dat er weer
beweging is in het stadspark. Dat
draagt bij tot het veiligheidsgevoel.

Na vier jaar komt het dossier van 
Café Capital in een stroomversnelling.
Het wordt een cirkelvormige gevel
waarin zowel de groendienst als
concessiehouder Inbev (Interbrew)
een plaats krijgen. 

Vlaamse Cultuurmarkt zet 
rijk Antwerps Cultuurleven
in de verf
Prospekta, het centrum voor
kunstcommunicatie in de provincie
Antwerpen, organiseerde op zondag
31 augustus al voor de 19de keer de
Cultuurmarkt van Vlaanderen. In het
centrum van Antwerpen stelden
honderden instellingen, verenigingen
en gezelschappen uit Antwerpen en
omstreken het nieuwe cultuurseizoen
voor aan duizenden nieuwsgierige
bezoekers. “De provincie Antwerpen
spant zich met Prospekta in om het
rijke cultuurleven in Antwerpen

bekend te maken
bij het grote
publiek en kon
terugkijken op
een geslaagde
editie”, blikt
provinciaal
gedeputeerde
Luk Lemmens
tevreden terug. 

Fons Duchateau volgt Liesbeth Homans op als Antwerps schepen voor Sociale Zaken en OCMW-
voorzitter. Duchateau was tot nu toe voorzitter van N-VA Stad Antwerpen en was al lid van de
Antwerpse OCMW-raad. Duchateau neemt alle bevoegdheden van Liesbeth Homans over, met
uitzondering van Loketten, dat naar Antwerps burgemeester Bart De Wever gaat. Duchateau wil

voortgaan op het gevoerde beleid, waarbij hij enkele belangrijke thema’s
vooropstelt: bijstand met het oog op activering en inburgering, en voorrang
voor mensen die echt een sociale woning nodig hebben.

Liesbeth Homans maakt haar intrede in de Vlaamse Regering als viceminister-
president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. “In het Vlaams regeerakkoord staat heel
veel goed nieuws voor de steden”, zegt Liesbeth Homans. Met Liesbeth Homans als viceminister-
president krijgt de stad Antwerpen een krachtige stem in de nieuwe Vlaamse Regering.

Nieuw Vlaams regeerakkoord goed voor Antwerpen
De nieuwe Vlaamse Regering, geleid door minister-president Geert Bourgeois, biedt nieuwe
mogelijkheden voor Antwerpen. Een structurele én leefbare oplossing voor de verstikkende files,

nieuwe middelen om de wachtlijsten voor sociale woningen en Nederlandse
lessen weg te werken, en minder regelneverij. 

Burgemeester Bart De Wever: “De Vlaamse Regering volgt de lijn die de N-VA
in Antwerpen heeft uitgezet: geen nieuwe belastingen, maar wel investeren in
economisch herstel en een rechtvaardig sociaal beleid voeren.” Eén op de drie
Antwerpse kiezers bracht op 25 mei een stem uit voor verandering, Verandering voor Vooruitgang.
Burgemeester Bart De Wever: “314 650 voorkeurstemmen, dat doet niet alleen heel veel deugd, het
is vooral een sterk signaal dat niemand kan negeren!” 

Sterke sociale stempel op Antwerpen en Vlaanderen
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Vlaamse Regering wil vertrouwen, 
verbinden en vooruitgaan

De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. 

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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Het volledige regeerakkoord 
vindt u op www.n-va.be

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement

Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
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