
Veilig thuis in een welvarend Merksem

MERKSEM
  merksem@n-va.be I  www.n-va.be/merksem I jaargang 2018 I nr. 1 I april

V.U.: DAVID DOGGE, ROEDERDELFT 3, 2170 MERSKEM

Top drie districtsraadslijst bekend
Op 14 oktober 2018 is het weer zover: we trekken dan opnieuw 
met z’n allen naar de stembus. N-VA Merksem had de eer om de 
voorbije jaren mee aan het beleid te mogen timmeren en hoewel 
er al heel wat mooie projecten werden gerealiseerd, is ons werk 
nog ver van klaar. We willen graag samen bouwen aan een mooi-
er, veiliger, properder, beter Merksem en dat doen we met een 
fantastische ploeg geëngageerde leden. 

Ook na 2018 willen we ons graag ten volle engageren. Met Luc 
Bungeneers als lijsttrekker en Wendy Simons op de tweede plaats 
kunnen we alvast de nodige ervaring inbrengen. Op de derde plaats 
verwelkomen we nieuw politiek talent, Patrick Van den Bempt.

Met zijn jarenlange ervaring als voorzitter van de sportraad kent hij 
de Merksemse sportwereld door en door. Met uw steun bouwen wij 
graag verder aan ons district!

Antwerp Giants bouwen gloednieuwe 
basketbalhal in Merksem
Binnenkort verrijst naast de brug van het Sportpaleis aan de Carrette- 
straat een gloednieuw trainingscomplex voor de Antwerp Giants.

De stad geeft het bouwterrein in concessie. Aan de sporthal komt ook 
een parking voor het Sportpaleis, goed voor 630 parkeerplaatsen. Ook de 
Sportpaleisgroep investeert daarom mee in het complex, net als de club van 
de Giants zelf. Ook voetbalclub FC Merksem, waarvoor één trainingsveld 
in kunstgras en één jeugdveld in natuurlijk gras zullen worden aangelegd, 
blijft op de site. Dit alles gebeurt uiteraard met de steun van het stadsbe-
stuur en het district Merksem.
“De jeugdploegen van Antwerp Giants spelen en trainen nu in zes zalen in 
Antwerpen”, zegt districtsburgemeester Luc Bungeneers. “Als de nieuwe 
basketbalhal is afgewerkt, komt er dus plaats vrij voor andere clubs of  
verenigingen en scholen. De thuiswedstrijden van de Giants blijven  
plaatsvinden in de Lotto Arena.” 
Tussen september en december 2018 moeten we de nieuwe sportzaal  
officieel kunnen openen.
Luc BUNGENEERS, districtsburgemeester

Aperitiefgesprek met Fons Duchateau

15 april - 11 uur - De Volkslust
Van Heybeeckstraat 24, 2170 Merksem
N-VA Merksem heet u van harte welkom op een aperitiefgesprek met schepen 
voor Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau. De toegang is gratis en 
iedereen is welkom.

Uitbreiding  
bewonersparkeren
Vanaf 1 januari 2019 wordt het bewonersparkeren in ons 
district uitgebreid. De zone ten zuiden van de Groenen-
daallaan, van Winterling tot de Carrettestraat, wordt 
een blauwe zone. Ook in ’t Dokske wordt het bewoners-
parkeren uitgebreid tot aan de Van Stralenlei. Bewoners 
met een bewonerskaart zullen er hun wagen onbeperkt 
kunnen parkeren. Andere voertuigen kunnen geduren-
de maximaal twee uur parkeren. Op 
die manier komen we tegemoet aan 
de verhoogde parkeerdruk in deze 
buurten. In samenwerking met de 
stad zal er verder ook een parkeeron-
derzoek uitgevoerd worden in andere 
Merksemse buurten met verhoogde 
parkeerdruk, zoals onder meer ter 
hoogte van het Jan Palfijn Zieken-
huis en in de toekomst het uitgebreide 
P&R-gebouw aan Keizershoek. 

Koen KENNIS, 
Antwerps schepen 
voor Mobiliteit

Wendy SIMONS, Luc BUNGENEERS en Patrick VAN DEN BEMPT.

Stad wil uitbreiding The Bulldogs onderzoeken (p. 2) N-VA Buurt met Bart De Wever (p. 2)
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Beste Sinjoor,
Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen in onze  
Koekenstad. Daar ligt u nu hopelijk nog niet wakker van.  
Het zorgt er wel voor dat bij andere partijen de zenuwen strak 
gespannen staan. De voorbije maanden waren geen promotie 
voor de Antwerpse partijpolitiek.

De N-VA kiest er ondertussen voor om met gezond verstand 
verder te besturen. Dat is waar de Antwerpenaar baat bij heeft, 
de Antwerpenaar wil vooruit. En daaraan hebben wij de voorbije 
jaren hard gewerkt. Elke dag blijven wij ons met volle overtui-
ging inzetten om onze prachtige stad veiliger, aangenamer en 
bereikbaarder te maken.

De ploeg die dat samen met mij doet, is een ploeg waarop ik 
blind kan vertrouwen. U zal bij ons op de lijst geen witte  
konijnen zien rondspringen die het gebrek aan inspiratie voor 
het programma moeten maskeren. Het is onze ambitie om  
verder te werken met dezelfde mensen die de verandering  
hebben ingezet. Niet onze sterkhouders veranderen, Antwerpen  
verandert en wordt beter. Zelfs de werken aan de Oosterweel- 
verbinding zijn eindelijk in goede samenwerking met burger- 
bewegingen en bewoners begonnen. Na 20 verloren jaren.  
Vanaf nu gaan we werf na werf opleveren. 

Ondertussen is de criminaliteit met meer dan een kwart gedaald 
en zijn we de veiligste grootstad van het hele land geworden.

Antwerpen is ook opnieuw financieel gezond. De economie 
blijft aantrekken, onze haven rijgt de records aan elkaar.  
Duizenden vacatures staan open. Wie kan, zetten we aan om te 
werken. Want werk is het beste wapen tegen armoede. Onze stad 
is meer solidair dan ooit voor wie het echt nodig heeft. Onze 
daklozen worden beter opgevangen. De middelen in de strijd 
tegen kinderarmoede zijn verhoogd. En we dragen zorg voor 
senioren, zoals we zelf verzorgd zouden willen worden.

Wij hebben alle enthousiasme om de volgende jaren onze  
Koekenstad verder te besturen. Met die kracht en volharding 
gaan we opnieuw uw vertrouwen vragen voor de toekomst.

Met Antwerpse en Vlaamse groet,

Bart DE WEVER,  
burgemeester

1   Bart DE WEVER 
Burgemeester stad Antwerpen 
Lijsttrekker

2   Annick DE RIDDER 
Vlaams Parlementslid

3   Nabilla AIT DAOUD 
Schepen stad Antwerpen

4   Koen KENNIS 
Schepen stad Antwerpen

5   Fons DUCHATEAU  
Schepen stad Antwerpen

54   Ludo VAN CAMPENHOUT 
Schepen stad Antwerpen

55   Liesbeth HOMANS 
Vlaams viceminister-president 
Lijstduwer

*   Rob VAN DE VELDE 
Uittredend schepen
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N-VA Buurt met Bart De Wever
Elke maand staan wij met onze tent in een Merksemse wijk om van u te 
horen wat er goed gaat, wat beter kan en waar het volgens u fout loopt. Wilt 
u uw verhaal kwijt of wilt u kennis maken met onze lokale sterkhouders? 
Kijk dan op www.n-va.be/merksem om te weten te komen wanneer we uw 
buurt bezoeken. Zo staan wij bijvoorbeeld op zaterdag 21 april in de wijk 
Distelhoek. Ook burgemeester Bart De Wever zal daarbij aanwezig zijn.

Districtsraad  
unaniem voor bus 
door Nieuwdreef
Het district Merksem heeft op de 
districtsraad unaniem een motie 
gesteund die ingediend werd door 
Gie Van Den Neucker, voor de 
terugkeer van buslijn 650 door de 
Nieuwdreef. 

Al meer dan een half jaar geleden 
werd het traject van de buslijn 
gewijzigd en sindsdien worden de 
haltes in de 
Nieuwdreef 
niet langer 
bediend. 
Het district 
zal nu bij 
de stad 
aandringen 
op de bedie-
ning van de 
haltes. 

Stad wil uitbreiding trainingscomplex  
The Bulldogs  
onderzoeken
Op vraag van districtsraadslid David  
Dogge gaat schepen van Sport Ludo Van 
Campenhout onderzoeken of de stad  
Antwerpen de Merksemse thai-en-kick-
boksclub The Bulldogs kan bijspringen bij 
haar uitbreidingsplannen: “We bekijken op 
welke manier we de club van achtvoudig 
wereldkampioene Daniella Somers kunnen 
ondersteunen bij de plannen om hun lokalen 
te vergroten. Een belangrijke opdracht binnen 
ons sportbeleid is te zorgen voor topinfra-
structuur voor onze sporters en hun clubs, zo-
dat ze onder de beste omstandigheden kunnen 
doorgroeien”, klinkt het bij beide N-VA’ers. 
Zo investeerde de stad samen met het district 
onder meer in de vernieuwde atletiekpiste van 
Olse, een tweede sporthal aan De Rode Loop, 
de modernisering van de Merksemse Tennis-
club en de uitbreiding van turnkring Klimop. 
“De explosieve groei van The Bulldogs kunnen 
we alleen maar toejuichen. Daarom willen we 

samen met de club naar oplossingen zoeken 
om van deze uitbreiding een succes te maken.”

Gie VAN DEN NEUCKER, 
districtsraadslid

Jong N-VA Merksem geeft  
jongeren een stem
Jong N-VA Merksem heeft samen met de andere jongerenpartijen van het 
district een openbare groep opgestart op Facebook voor de Merksemse 
jongeren. In die groep kunnen jongeren elkaar leren kennen, evenementen 
delen, cafeetjes of restaurantjes aanbevelen of debatteren over de toekomst 
van Merksem. Deze groep brengt de jeugd zo dichter bij elkaar en geeft 
jongeren een stem over het beleid van het district.

Merksemse topsporters 
in de bloemetjes gezet
In januari werden traditioneel zowel de  
verdienstelijke leden van onze 97 sportclubs 
als de topsporters 2017 gehuldigd in ons  
Cultureel Centrum. 

De verdienstelijke leden werden net als de vorige jaren een 
voor een naar het podium geroepen om een medaille en 
een geschenkje in ontvangst te nemen.

Wat de selectie van de topsporters betreft stond er echter 
een verrassing op het menu. Een voordien veelgehoorde 
klacht was dat de lat heel hoog lag om tot het het selecte 
gezelschap van topsporters toegelaten te worden, om zo 
te kunnen deelnemen aan 
wereldkampioenschap-
pen, Olympische Spelen, 
Wereldspelen … Een grote 
meerderheid van de leden 
van de Sportraad was het met 
die kritiek eens en bijgevolg 
werd het reglement aange-
past, echter zonder aan de 
essentie te raken: enkel sterke 
sportprestaties komen in 
aanmerking. Gevolg: heel wat 
meer laureaten, supporters en 
bijgevolg animo in de zaal.

Herman GIELEN, 
districtsschepen van Sport

David DOGGE, 
districtsraadslid

Ludo VAN CAMPENHOUT, 
schepen van Sport
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Beste Sinjoor,
Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen in onze  
Koekenstad. Daar ligt u nu hopelijk nog niet wakker van.  
Het zorgt er wel voor dat bij andere partijen de zenuwen strak 
gespannen staan. De voorbije maanden waren geen promotie 
voor de Antwerpse partijpolitiek.

De N-VA kiest er ondertussen voor om met gezond verstand 
verder te besturen. Dat is waar de Antwerpenaar baat bij heeft, 
de Antwerpenaar wil vooruit. En daaraan hebben wij de voorbije 
jaren hard gewerkt. Elke dag blijven wij ons met volle overtui-
ging inzetten om onze prachtige stad veiliger, aangenamer en 
bereikbaarder te maken.

De ploeg die dat samen met mij doet, is een ploeg waarop ik 
blind kan vertrouwen. U zal bij ons op de lijst geen witte  
konijnen zien rondspringen die het gebrek aan inspiratie voor 
het programma moeten maskeren. Het is onze ambitie om  
verder te werken met dezelfde mensen die de verandering  
hebben ingezet. Niet onze sterkhouders veranderen, Antwerpen  
verandert en wordt beter. Zelfs de werken aan de Oosterweel- 
verbinding zijn eindelijk in goede samenwerking met burger- 
bewegingen en bewoners begonnen. Na 20 verloren jaren.  
Vanaf nu gaan we werf na werf opleveren. 

Ondertussen is de criminaliteit met meer dan een kwart gedaald 
en zijn we de veiligste grootstad van het hele land geworden.

Antwerpen is ook opnieuw financieel gezond. De economie 
blijft aantrekken, onze haven rijgt de records aan elkaar.  
Duizenden vacatures staan open. Wie kan, zetten we aan om te 
werken. Want werk is het beste wapen tegen armoede. Onze stad 
is meer solidair dan ooit voor wie het echt nodig heeft. Onze 
daklozen worden beter opgevangen. De middelen in de strijd 
tegen kinderarmoede zijn verhoogd. En we dragen zorg voor 
senioren, zoals we zelf verzorgd zouden willen worden.

Wij hebben alle enthousiasme om de volgende jaren onze  
Koekenstad verder te besturen. Met die kracht en volharding 
gaan we opnieuw uw vertrouwen vragen voor de toekomst.

Met Antwerpse en Vlaamse groet,

Bart DE WEVER,  
burgemeester

1   Bart DE WEVER 
Burgemeester stad Antwerpen 
Lijsttrekker

2   Annick DE RIDDER 
Vlaams Parlementslid

3   Nabilla AIT DAOUD 
Schepen stad Antwerpen

4   Koen KENNIS 
Schepen stad Antwerpen

5   Fons DUCHATEAU  
Schepen stad Antwerpen

54   Ludo VAN CAMPENHOUT 
Schepen stad Antwerpen

55   Liesbeth HOMANS 
Vlaams viceminister-president 
Lijstduwer

*   Rob VAN DE VELDE 
Uittredend schepen
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


