
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Zondag 12 juni 2022  om 11u in De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, Merksem

Fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover licht in zijn gekende stijl, kritisch maar  
constructief, de ‘realisaties’ van Vivaldi door en werpt een blik op de uitdagingen van 
de toekomst. De toegang is gratis en ook niet-leden zijn welkom.  
Meer info via david.dogge@n-va.be

Aperitiefgesprek met Peter De Roover

Enorm muurschilderij als ode aan Gaston
Aan de heraangelegde Gaston Berghmansdreef kan je binnenkort een reusachtig muurschilderij van Gaston Berghmans 
bewonderen. Op 400m2 wordt hulde gebracht aan de Merksemse volkskomiek. “Fans van Gaston kunnen dit knap staaltje 
straatkunst vanaf juni zien. Wij zijn als lokaal bestuur trots dat wij dit eerbetoon, dat de steun heeft gekregen van de familie 
van Gaston, kunnen realiseren. De N-VA wil er in Merksem alles aan doen om de herinnering aan Gaston  
Berghmans levendig te houden”, zegt een fiere districtsburgemeester Luc Bungeneers.

Merksem is diervriendelijke gemeente
Het district Merksem heeft het diervriendelijkste bestuur van de stad 
Antwerpen. Dierenwelzijnsorganisatie GAIA heeft dat berekend op 
basis van een enquête. Proficiat districtsburgemeester Luc Bungeneers, 
die in Merksem verantwoordelijk is voor Dierenwelzijn. 
Merksem krijgt van GAIA 88%. In het arrondissement Antwerpen 
moet Merksem daarmee enkel Brasschaat nipt laten voorgaan. 

 Luc Bungeneers is in Merksem verantwoordelijk voor Dierenwelzijn.

De N-VA wil er in Merksem alles aan doen om de herinnering aan 
Gaston Berghmans levendig te houden Districtsburgemeester Luc Bungeneers

Merksem
www.n-va.be/merksemmerksem@n-va.be N-VA Merksem
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Vragen? Ideeën? N-VA komt op wijkbezoek
Heb je vragen voor het Merksemse districtsbestuur? Heb je ideeën over de 
wijk waar je woont en wil je deze delen met de politiek verantwoordelijken?

Grijp je kans en kom op zaterdag 25 juni (tussen 11u en 13u) naar de  
N-VA-tent in de Campiniastraat (ter hoogte van het Vélostation). Samen 
met de lokale N-VA-vertegenwoordigers bekijken we jouw vragen en probe-
ren we je te informeren over dossiers in jouw wijk.

Hang de vlag uit op Merksemse 
feestdag
In 2008 riep onze Merksemse Heemkring 23 mei uit tot Merk-
semse dag. De onderliggende gedachte van ‘Merksem Vlagt’ 
was om één dag per jaar de Merksemse eigenheid te belichten. 

Lange tijd hoorde Merksem bij Bergen op Zoom en het Grote 
Land van Breda. Op 23 mei 1561 bood Markies Jan Van Glimes 
IV Merksem te koop aan op de Antwerpse Vrijdagmarkt. Het 
was Antoon Van Strale, buitenburgemeester van Antwerpen, die 
Merksem kocht en er een zelfstandige Heerlijkheid van maakte. 
Hij werd dan ook de eerste Heer van Merksem. N-VA Merksem 
steunt de gedachte om van 23 mei een dag te maken waarop 
Merksem Merksem is, in al zijn aspecten. Wij roepen de Merk-
semnaren dan ook op om op 23 mei de blauw-gele vlag te laten 
wapperen.

Meer controle op fruitcontainers in haven
Momenteel wordt in de Antwerpse haven 
naar schatting slechts 1% van de hoog-
risicocontainers gecontroleerd. Dat zijn 
voornamelijk koelcontainers met tropisch 
fruit uit Latijns- en Zuid-Amerika. De 
Antwerpse en Rotterdamse burgemeester 
kondigden op een persconferentie aan dat 
ze een 100% scanning willen bereiken voor 
containers met tropisch fruit. 

Gemeenteraadslid Wim Jochems vroeg 
in de gemeenteraadscommissie Haven 
aan schepen Annick De Ridder welke 
investeringen al gepland zijn en hoe men 
efficiënter zal controleren. “De Antwerpse 
haven is niet bevoegd om investeringen te 
doen, maar wel de federale douane. Die zal 
extra douaniers aanwerven. De capaciteit 
zal blijven toenemen. Zo worden er ook 

nieuwe mobiele scanners ingezet. De totale 
investering in materiaal bedraagt 181 mil-
joen euro. De Antwerpse haven zal blijven 
faciliteren en intermediëren waar nodig.”

Wim Jochems
Gemeenteraadslid

Vernieuwde Gymhal Terlinden voor 
Merksemse turners
Op vrijdag 1 april werd de vernieuwde gymhal Terlinden of-
ficieel geopend door gymclub Klimop RT Merksem en district 
Merksem. Dankzij de uitbreiding is er dubbel zoveel ruimte om 
te sporten. Het district Merksem stelde meer dan 1,3 miljoen 
euro ter beschikking. De uitgebreide gymhal Terlinden vormt 
dan ook een grote meerwaarde voor de Antwerpse gymwereld.

 Districtsburgemeester Luc Bungeneers en Patrick Van den Bempt, 
districtsschepen voor Sport, huldigden de nieuwe hal in.

‘MXM on Wheels’: sporten op wieltjes
Op zondag 12 juni loopt in Merksem alles op wieltjes. Letterlijk, want in het Boucken-
borghpark trakteren we je onder de noemer ‘MXM on Wheels’ op een toffe en sportieve 
dag waarin alles dat op wieltjes rolt centraal staat. Kies jij voor de fiets, step, skateboard, 
BMX of waag je je op onze gekke fietsen? 

Info en inschrijven via www.merksem.be of sportantenne.merksem@antwerpen.be 03 338 72 68

Lia Somers en Johan Builaert 
Districtsraadsleden Merksem

merksem@n-va.be
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Uit de gemeenteraad

Uit de parlementen

Kattendijksluis andermaal buiten dienst
Nu de Royerssluis gerenoveerd wordt, kunnen watersporters enkel nog langs de Kattendijksluis van 
en naar de Schelde. Die sluis, die onder de bevoegdheid van minister Peeters (Open Vld) valt, is om 
de haverklap buiten dienst. N-VA-gemeenteraadslid Kevin Vereecken: “De Kattendijksluis is zeker tot 
eind mei (en wellicht langer) buiten dienst. Veel plezierbootjes liggen al weken gegijzeld in de jachtha-
ven, maar ook stadsgenoten die betalen voor een vaste ligplaats kunnen met hun bootje de haven niet 
in. De enige oplossing voor het falen van minister Peeters is het gebruik van de zeevaartsluizen tijde-
lijk toelaten.” Schepen van de haven Annick De Ridder: “De pleziervaart zal tijdelijk op zaterdag en 
zondag, onder welbepaalde voorwaarden, de Van Cauwelaertsluis kunnen gebruiken. Stad en haven 
blijven aandringen bij de Vlaamse overheid op een spoedig herstel van de Kattendijksluis.”
Annick De Ridder, schepen van de haven, en Kevin Vereecken, gemeenteraadslid

Reserveren om vlot te sorteren
In maart peilde Sanne Descamps bij schepen van Doesburg naar het reservatiesysteem 
in de recyclageparken. Door de coronamaatregelen kan men sinds 2020 enkel nog op 
afspraak langsgaan. Na evaluatie blijkt nu dat bezoekers en medewerkers dit systeem 
beter vinden. Het blijft dan ook behouden. Dus niet vergeten te reserveren om vlot te 
sorteren. Behalve op woensdag, dan kan je zonder afspraak langskomen. 
Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Vrije meningsuiting blijft precair in Catalonië
Liesbeth Homans onderhoudt nauwe contacten met haar collega Laura Borràs, voorzitter 
van het Catalaanse parlement. In februari stemde het Vlaams Parlement op initiatief van 
Homans een resolutie waarin het parlement vraagt dat Pau Juvillà zijn functie als volksverte-
genwoordiger in het Catalaanse parlement kan blijven uitoefenen. Hij dreigde door Spanje uit 
zijn functie te worden gezet omdat hij geweigerd had om een geel lintje, in Catalonië symbool 
voor onafhankelijkheid, te verwijderen. Het Vlaams Parlement vroeg aan de Europese 
Commissie om de zaak te onderzoeken. Intussen blijven er onrustwekkende signalen uit 
Catalonië komen. Daarom werd op 22 maart een gedachtewisseling georganiseerd over de 
positie van het Catalaanse parlement met Gorka Knörr Borràs, vertegenwoordiger van Cata-
lonië bij de EU, en Erika Casajoana, waarnemend vertegenwoordiger van Catalonië bij de EU. 
Liesbeth Homans, voorzitter Vlaams Parlement

De N-VA voor u aan het werk

Oude en nieuwe bezoekers aan 
Het Steen
Na jaren van leegstand herleeft Het Steen 
sinds de heropening als nooit tevoren. 
Op 26 maart was er een druk bijgewoon-
de Semini-viering onder het gelijknamige 
beeldje in de toegangspoort. Die viering 
wordt opnieuw een jaarlijkse afspraak, 
een Antwerps lentefeest. Intussen 
ontdekken ook heel wat nieuwe gasten 
het toeristische onthaalcentrum. Amper 
vijf maanden na de heropening kon de 
100.000ste bezoeker al in de bloemetjes 
worden gezet. 
Koen Kennis,
schepen van Toerisme

Nieuw Zuid krijgt tegen 2024 
een park
De Antwerpenaar zal volgend voorjaar 
een nieuw park zien ontstaan. Langs de 
Scheldekaaien aan Nieuw Zuid komt een 
park van 5,5 hectare met boomgaard, 
hondenloopzone, speel- en sportgelegen-
heid, paviljoenen, twee amfitheaters en 
verschillende wandelpaden. We gaan hier 
volop voor ‘vergroening’, maar ook voor 
‘verblauwing’, met een waterpartij die als 
bassin het water van de Antwerpse Ring 
opvangt. Kortom, Antwerpen zal in 2024 
een hele mooie plek rijker zijn!
Annick De Ridder,
schepen van Stadsontwikkeling

Lik op stuk voor roekeloze bestuurders
Roekeloze bestuurders die onze straten onveilig maken en andere weggebruikers in gevaar 
brengen, zijn een doorn in het oog. Sinds de zomer van 2019 zetten we niet alleen anonieme 
patrouilles in. We kunnen ook wagens of moto’s bestuurlijk in beslag laten nemen. Het 
aantal gaat in stijgende lijn: van 10 in 2019 naar 23 in 2021. Begin dit jaar werden al 7 voer-
tuigen van de baan gehaald. Bovendien hebben we vorig jaar ook interventieploegen en de 
dienst noodhulp opgeleid om wagens in beslag te kunnen nemen. Naast de verkeerspolitie 
en het wijkteam zijn dat extra ogen op het terrein.

Bart De Wever, burgemeester

‘Het Doopsel van Christus’ terug naar 
KMSKA
KMSKA nadert zijn heropening op 
24 september. De kunst keert terug naar 
de zalen: een mijlpaal. Het Doopsel van 
Christus van Peter Paul Rubens, een van 
de topstukken van de collectie, werd 
onder toeziend oog van voorzitter Luk 
Lemmens als eerste geïnstalleerd. De 
voorbije 11 jaren werden de kunstwerken 
op verplaatsing door maar liefst 6,7 
miljoen bezoekers bewonderd. Nu komen 
de Vlaamse Meesters weer thuis! 
Luk Lemmens, 
gedeputeerde

ZNA Cadix, ziekenhuis van 
de toekomst
De sleutels van het nieuwe ZNA-zieken-
huis Cadix hebben we al. Nu gaan we het 
volop inrichten, zodat we volgend jaar de 
eerste patiënten kunnen ontvangen. Het 
wordt het grootste ziekenhuis binnen de 
Antwerpse ring, met jaarlijks 200.000 
patiënten. Onder het mooie groendak 
wordt Cadix een hoogtechnologisch 
ziekenhuis met 20 medische disciplines en 
een zorgboulevard. Op termijn wordt het 
ook een gespecialiseerd traumacentrum. 
Els van Doesburg, schepen voor 
Gezondheids- en Seniorenzorg

Sinksenfoor biedt bijna één kilometer 
kermisplezier
Tussen 4 juni en 10 juli kan je op Spoor 
Oost weer genieten van bijna één kilometer 
kermis. Met meer dan 150 attracties is de 
Sinksenfoor een van de grootste foren in 
Vlaanderen. Corona was twee jaar spel-
breker, maar nu pakt de Sinksenfoor weer 
groots uit met draai- en andere molens, 
lunaparken, botsauto’s, kermisgastronomie 
en ander spektakel. Traditioneel is er op 
21 juni de mindervalidendag en op 10 juli 
de afsluiter met de Big Bang. 
Peter Wouters, 
schepen voor Markten en Foren

Hoezo, nationalisme 
is gevaarlijk?
“In de Nationale Veiligheidsstrategie waar-
schuwt de regering voor nationalisme en 
pleit ze voor patriottisme. Ik vroeg premier 
De Croo waarom hij nationalisme gevaar-
lijk noemt. Zijn antwoord? ‘Nationalisme 
leidt tot minder samenhang in een demo-
cratie’. Onzin natuurlijk. Ik protesteerde 
dat de grootste partij van het land in een 
overheidstekst verdacht wordt gemaakt. De 
‘Vlaamse’ liberalen zijn vergeten waar de 
‘V’ in hun partijnaam voor staat. Wij vul-
len de V daarom met nog meer kracht in.” 
Peter De Roover,
Fractievoorzitter Kamer

Kinderdagverblijven krijgen 
camerabewaking
De stedelijke kinderdagverblijven worden 
uitgerust met camera’s. De stad subsi-
dieert ook privékinderdagverblijven die 
camera’s willen: ze krijgen de helft van de 
investering terugbetaald. We moeten de 
kans op incidenten zoveel mogelijk 
uitsluiten. Eventuele rotte appels 
moeten eruit, want vandaag zetten zij 
de hele sector in een slecht daglicht. 
Dat verdienen de kinderbegeleiders niet. 
Ze zorgen met hart en ziel voor onze 
kinderen, met veel verantwoordelijkheids-
besef.
Nabilla Ait Daoud, 
schepen van Kinderopvang

Verhuis van drukkerij DPG
is onkies
Michael Freilich maakte zich druk om 
de sluiting van de DPG-drukkerij in 
Lokeren. Het Laatste Nieuws en De 
Morgen worden nu vlak over de grens in 
Nederland gedrukt. “Uiteraard mag elke 
onderneming zich naar best vermogen 
organiseren, maar als je als sector honder-
den miljoenen euro subsidies krijgt voor 
de bedeling van je kranten, is het toch on-
kies om zoiets te doen”, aldus Freilich, die 
de minister interpelleerde in de Kamer. 
Michael Freilich,
Kamerlid

Restauratie museum 
Ridder Smidt van Gelder
Na 30 jaar leegstand is eindelijk de 
restauratie aangevat van het voormalige 
museum Ridder Smidt van Gelder aan 
de Belgiëlei. In 1949 schonk Pieter 
Smidt van Gelder de meesterwoning 
met tuin aan de stad. Dankzij middelen 
van de stad Antwerpen, AG Vespa en 
Vlaanderen krijgt het monument zijn 
grandeur terug en wordt het uitgerust 
met alle moderne voorzieningen. 
Na de oplevering in 2024 kan het 
verschillende invullingen krijgen. 
Manuela Van Werde, 
Vlaams Parlementslid
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Uit de gemeenteraad

Uit de parlementen

Kattendijksluis andermaal buiten dienst
Nu de Royerssluis gerenoveerd wordt, kunnen watersporters enkel nog langs de Kattendijksluis van 
en naar de Schelde. Die sluis, die onder de bevoegdheid van minister Peeters (Open Vld) valt, is om 
de haverklap buiten dienst. N-VA-gemeenteraadslid Kevin Vereecken: “De Kattendijksluis is zeker tot 
eind mei (en wellicht langer) buiten dienst. Veel plezierbootjes liggen al weken gegijzeld in de jachtha-
ven, maar ook stadsgenoten die betalen voor een vaste ligplaats kunnen met hun bootje de haven niet 
in. De enige oplossing voor het falen van minister Peeters is het gebruik van de zeevaartsluizen tijde-
lijk toelaten.” Schepen van de haven Annick De Ridder: “De pleziervaart zal tijdelijk op zaterdag en 
zondag, onder welbepaalde voorwaarden, de Van Cauwelaertsluis kunnen gebruiken. Stad en haven 
blijven aandringen bij de Vlaamse overheid op een spoedig herstel van de Kattendijksluis.”
Annick De Ridder, schepen van de haven, en Kevin Vereecken, gemeenteraadslid

Reserveren om vlot te sorteren
In maart peilde Sanne Descamps bij schepen van Doesburg naar het reservatiesysteem 
in de recyclageparken. Door de coronamaatregelen kan men sinds 2020 enkel nog op 
afspraak langsgaan. Na evaluatie blijkt nu dat bezoekers en medewerkers dit systeem 
beter vinden. Het blijft dan ook behouden. Dus niet vergeten te reserveren om vlot te 
sorteren. Behalve op woensdag, dan kan je zonder afspraak langskomen. 
Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Vrije meningsuiting blijft precair in Catalonië
Liesbeth Homans onderhoudt nauwe contacten met haar collega Laura Borràs, voorzitter 
van het Catalaanse parlement. In februari stemde het Vlaams Parlement op initiatief van 
Homans een resolutie waarin het parlement vraagt dat Pau Juvillà zijn functie als volksverte-
genwoordiger in het Catalaanse parlement kan blijven uitoefenen. Hij dreigde door Spanje uit 
zijn functie te worden gezet omdat hij geweigerd had om een geel lintje, in Catalonië symbool 
voor onafhankelijkheid, te verwijderen. Het Vlaams Parlement vroeg aan de Europese 
Commissie om de zaak te onderzoeken. Intussen blijven er onrustwekkende signalen uit 
Catalonië komen. Daarom werd op 22 maart een gedachtewisseling georganiseerd over de 
positie van het Catalaanse parlement met Gorka Knörr Borràs, vertegenwoordiger van Cata-
lonië bij de EU, en Erika Casajoana, waarnemend vertegenwoordiger van Catalonië bij de EU. 
Liesbeth Homans, voorzitter Vlaams Parlement

De N-VA voor u aan het werk

Oude en nieuwe bezoekers aan 
Het Steen
Na jaren van leegstand herleeft Het Steen 
sinds de heropening als nooit tevoren. 
Op 26 maart was er een druk bijgewoon-
de Semini-viering onder het gelijknamige 
beeldje in de toegangspoort. Die viering 
wordt opnieuw een jaarlijkse afspraak, 
een Antwerps lentefeest. Intussen 
ontdekken ook heel wat nieuwe gasten 
het toeristische onthaalcentrum. Amper 
vijf maanden na de heropening kon de 
100.000ste bezoeker al in de bloemetjes 
worden gezet. 
Koen Kennis,
schepen van Toerisme

Nieuw Zuid krijgt tegen 2024 
een park
De Antwerpenaar zal volgend voorjaar 
een nieuw park zien ontstaan. Langs de 
Scheldekaaien aan Nieuw Zuid komt een 
park van 5,5 hectare met boomgaard, 
hondenloopzone, speel- en sportgelegen-
heid, paviljoenen, twee amfitheaters en 
verschillende wandelpaden. We gaan hier 
volop voor ‘vergroening’, maar ook voor 
‘verblauwing’, met een waterpartij die als 
bassin het water van de Antwerpse Ring 
opvangt. Kortom, Antwerpen zal in 2024 
een hele mooie plek rijker zijn!
Annick De Ridder,
schepen van Stadsontwikkeling

Lik op stuk voor roekeloze bestuurders
Roekeloze bestuurders die onze straten onveilig maken en andere weggebruikers in gevaar 
brengen, zijn een doorn in het oog. Sinds de zomer van 2019 zetten we niet alleen anonieme 
patrouilles in. We kunnen ook wagens of moto’s bestuurlijk in beslag laten nemen. Het 
aantal gaat in stijgende lijn: van 10 in 2019 naar 23 in 2021. Begin dit jaar werden al 7 voer-
tuigen van de baan gehaald. Bovendien hebben we vorig jaar ook interventieploegen en de 
dienst noodhulp opgeleid om wagens in beslag te kunnen nemen. Naast de verkeerspolitie 
en het wijkteam zijn dat extra ogen op het terrein.

Bart De Wever, burgemeester

‘Het Doopsel van Christus’ terug naar 
KMSKA
KMSKA nadert zijn heropening op 
24 september. De kunst keert terug naar 
de zalen: een mijlpaal. Het Doopsel van 
Christus van Peter Paul Rubens, een van 
de topstukken van de collectie, werd 
onder toeziend oog van voorzitter Luk 
Lemmens als eerste geïnstalleerd. De 
voorbije 11 jaren werden de kunstwerken 
op verplaatsing door maar liefst 6,7 
miljoen bezoekers bewonderd. Nu komen 
de Vlaamse Meesters weer thuis! 
Luk Lemmens, 
gedeputeerde

ZNA Cadix, ziekenhuis van 
de toekomst
De sleutels van het nieuwe ZNA-zieken-
huis Cadix hebben we al. Nu gaan we het 
volop inrichten, zodat we volgend jaar de 
eerste patiënten kunnen ontvangen. Het 
wordt het grootste ziekenhuis binnen de 
Antwerpse ring, met jaarlijks 200.000 
patiënten. Onder het mooie groendak 
wordt Cadix een hoogtechnologisch 
ziekenhuis met 20 medische disciplines en 
een zorgboulevard. Op termijn wordt het 
ook een gespecialiseerd traumacentrum. 
Els van Doesburg, schepen voor 
Gezondheids- en Seniorenzorg

Sinksenfoor biedt bijna één kilometer 
kermisplezier
Tussen 4 juni en 10 juli kan je op Spoor 
Oost weer genieten van bijna één kilometer 
kermis. Met meer dan 150 attracties is de 
Sinksenfoor een van de grootste foren in 
Vlaanderen. Corona was twee jaar spel-
breker, maar nu pakt de Sinksenfoor weer 
groots uit met draai- en andere molens, 
lunaparken, botsauto’s, kermisgastronomie 
en ander spektakel. Traditioneel is er op 
21 juni de mindervalidendag en op 10 juli 
de afsluiter met de Big Bang. 
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Hoezo, nationalisme 
is gevaarlijk?
“In de Nationale Veiligheidsstrategie waar-
schuwt de regering voor nationalisme en 
pleit ze voor patriottisme. Ik vroeg premier 
De Croo waarom hij nationalisme gevaar-
lijk noemt. Zijn antwoord? ‘Nationalisme 
leidt tot minder samenhang in een demo-
cratie’. Onzin natuurlijk. Ik protesteerde 
dat de grootste partij van het land in een 
overheidstekst verdacht wordt gemaakt. De 
‘Vlaamse’ liberalen zijn vergeten waar de 
‘V’ in hun partijnaam voor staat. Wij vul-
len de V daarom met nog meer kracht in.” 
Peter De Roover,
Fractievoorzitter Kamer

Kinderdagverblijven krijgen 
camerabewaking
De stedelijke kinderdagverblijven worden 
uitgerust met camera’s. De stad subsi-
dieert ook privékinderdagverblijven die 
camera’s willen: ze krijgen de helft van de 
investering terugbetaald. We moeten de 
kans op incidenten zoveel mogelijk 
uitsluiten. Eventuele rotte appels 
moeten eruit, want vandaag zetten zij 
de hele sector in een slecht daglicht. 
Dat verdienen de kinderbegeleiders niet. 
Ze zorgen met hart en ziel voor onze 
kinderen, met veel verantwoordelijkheids-
besef.
Nabilla Ait Daoud, 
schepen van Kinderopvang

Verhuis van drukkerij DPG
is onkies
Michael Freilich maakte zich druk om 
de sluiting van de DPG-drukkerij in 
Lokeren. Het Laatste Nieuws en De 
Morgen worden nu vlak over de grens in 
Nederland gedrukt. “Uiteraard mag elke 
onderneming zich naar best vermogen 
organiseren, maar als je als sector honder-
den miljoenen euro subsidies krijgt voor 
de bedeling van je kranten, is het toch on-
kies om zoiets te doen”, aldus Freilich, die 
de minister interpelleerde in de Kamer. 
Michael Freilich,
Kamerlid

Restauratie museum 
Ridder Smidt van Gelder
Na 30 jaar leegstand is eindelijk de 
restauratie aangevat van het voormalige 
museum Ridder Smidt van Gelder aan 
de Belgiëlei. In 1949 schonk Pieter 
Smidt van Gelder de meesterwoning 
met tuin aan de stad. Dankzij middelen 
van de stad Antwerpen, AG Vespa en 
Vlaanderen krijgt het monument zijn 
grandeur terug en wordt het uitgerust 
met alle moderne voorzieningen. 
Na de oplevering in 2024 kan het 
verschillende invullingen krijgen. 
Manuela Van Werde, 
Vlaams Parlementslid
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Ons klavertjevier 
van mobiliteit 

De Du Chastellei in Merksem wordt door de 
stad Antwerpen heringericht als fietsstraat. 
Het gaat om een proefproject. In april kreeg 
de lei nieuwe verkeers- en informatieborden 

en wegmarkeringen, zodat fietsers er veilig 
en vlot kunnen doorrijden. Bij een positieve 

evaluatie wordt de fietsstraat permanent.

Het district en Water-link leggen in  
samenwerking met Aquafin de  
Catershoflaan opnieuw aan vanaf het  
Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat.  
Het definitieve ontwerp van de straat is  
klaar en werd aan de bewoners voorgesteld.  
De start van de heraanleg is gepland in 2023.

Sinds 1 februari zijn er op de parking van Lidl in 
de Borrewaterstraat twaalf buurtparkeerplaatsen 
beschikbaar. De wijken rond de Borrewaterstraat 
kampen al een tijdje met een enorme parkeerdruk. 
“Het zijn nu deeltijdse buurtparkeerplaatsen, maar de 
stad zal dit evalueren. We hopen binnen afzienbare 
tijd naar voltijdse en/of meerdere parkeerplaatsen te 
gaan. In tussentijd onderzoeken we, samen met de 
stad, ook andere opties voor het buurtparkeren.”

Een tijdje geleden liet het Agentschap Wegen en Verkeer 
weten dat het een veilige fietsverbinding wilde maken tus-
sen Merksem en Schoten door fietspaden aan te leggen in 
de Oude Bareellei. Deze straat is echter te smal daarvoor 
en parkeerplaatsen opofferen, is volgens ons een slecht 
idee.  Daarom stelden we voor om van de Molenlei een 
fietsstraat te maken.

Meer info over deze en andere 
projecten op merksem.n-va.be 

Jari Frensch,
districtsschepen

Het vernieuwde sportterrein aan  
de Winterling krijgt een heuse  
stadsprimeur, want hier komt het  
eerste echte 3x3 basketbalterrein met 
bovenop in de belijning een exclusief 
gedicht van stadsdichter Seckou. 

Patrick Van den Bempt, schepen van Sport

Binnenkort heerlijk ravotten op vernieuwd speelterrein Winterling
Het district Merksem legt het speel- en sportterrein aan de Winterling 
opnieuw aan. Omwonenden en gebruikers gaven al hun mening en 
suggesties over het nieuwe speel- en sportterrein. Door een vertraging 
in de levering van de speeltoestellen lagen de werken tijdelijk stil. 
In maart 2022 is er opnieuw gestart met de werken. “Nadat het gras 
voldoende tijd heeft gehad om te groeien, kan er opnieuw gespeeld en 
gesport worden op het terrein”,  aldus David Dogge.

N-VA-districtsraadslid en buurtbewoner David Dogge.

merksem@n-va.be
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