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Schaal Sels weer helemaal van Merksem (p. 2)Heraanleg Beukenhofstraat gestart (p. 2)

In een vorig nummer kon u al lezen dat de Stad Antwerpen  
mee zou investeren in de uitbreiding van het trainingscomplex 
van de Merksemse thai- en kickboksclub The Bulldogs aan de 
oude Bredabaan. Ondertussen zijn de werken in volle gang.  
Een belangrijk stuk zal klaar zijn voor het gala dat de club  
organiseert in het laatste weekend van oktober.

Het was Merksems districtsraadslid David Dogge die de kat de bel aanbond 
en het capaciteitsprobleem aankaartte bij zijn Antwerpse collega en schepen 
van Sport Ludo Van Campenhout. Zij brachten onlangs nog een bezoekje 
aan de club om zich te informeren over de situatie. Daarbij ontbraken ook 
Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers en Antwerps burgervader 
Bart De Wever niet. 

Merksems districtsraadslid David Dogge is opgetogen met de aandacht van 
het Antwerpse stadsbestuur voor de boksclub: “Dankzij die steun kunnen 
de vele leden van de boksclub zich binnenkort uitleven in een uitgebreid 
trainingscomplex.” 

Vernieuwde sportinfrastructuur  
voor Merksemse Bulldogs

Dankzij de steun van het Antwerpse 
stadsbestuur kunnen de vele leden 
van de boksclub binnenkort  
genieten van  
een uitgebreid  
trainingscomplex.

David Dogge
Districtsraadslid 

Aperitiefgesprek met Zuhal Demir
Zondag 22 september vanaf 10.30 uur

De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem

Weinig Vlaamse politici hebben zo’n indrukwekkende staat van dienst als 
Zuhal Demir. Ze is Kamerlid en gemeenteraadslid in Genk en was eerder 
ook districtsburgemeester van Antwerpen en staatssecretaris voor onder 
meer Armoedebestrijding. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Zuhal  
binnenkort onze gast is. Ze zal terugblikken op haar ervaringen in de 

federale regering en haar visie geven over de huidige politieke toestand en 
de te volgen koers. 

De toegang is gratis en iedereen is welkom!
Meer info via david.dogge@n-va.be 
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Merksemse steun voor  
De Zwarte Kat
Elk jaar zet het Merksemse districts- 
bestuur op Werelddierendag een  
organisatie in de bloemetjes die  
zich onderscheidt op het gebied van  
dierenwelzijn. Dit jaar viel de keuze  
op De Zwarte Kat, een organisatie die 
zich inzet voor verwaarloosde en  
gedumpte katten. 

Districtsburgemeester Luc Bungeneers, bevoegd voor onder 
meer dierenwelzijn, stelt het werk van De Zwarte Kat op prijs: 
“Als beloning geven we De Zwarte Kat 
vanuit het district graag een financiële 
ondersteuning om haar uitstekende 
werking draaiende te houden.”

Heraanleg Beukenhofstraat is gestart
In de wijk rond de Frans de L’Arbrelaan wordt hard geïnvesteerd. Dat blijkt uit de vele werven die er aan de gang zijn. 

De Gabriël Theunisbrug, beter bekend als de brug van het 
Sportpaleis, wordt momenteel vernieuwd. In de laatste fase van 
die werken zal ook een stuk van de Minister Delbekelaan en 
het vernieuwde Duvelsplein aangelegd worden. Ook een aantal 
zijstraten van de Frans de L’Arbrelaan zijn dringend aan  
vernieuwing toe. Zo startten begin september de werken voor  
de heraanleg van de Beukenhofstraat. Tegen eind dit jaar zijn  
die werken normaal gezien afgerond.

Masterplan op komst
“Het bestuursakkoord maakt duidelijk dat de verhoogde  
investeringen in deze wijk worden verdergezet”, aldus schepen 
Wendy Simons, bevoegd voor onder meer publiek domein.  

“De Trammezandlei zal heraangelegd worden, het speelterrein 
krijgt een nieuw kleedje en er komt een masterplan ‘Merksem 
Dok’. Zo kunnen we opportuniteiten identificeren en net zoals 
bij het Groen Hart Merksem een plan maken  
dat, verspreid over meerdere jaren, een echte 
boost kan geven aan de buurt.”

Wielerwedstrijd Schaal Sels is helemaal terug van Merksem
Op 25 augustus kon u in Merksem weer genieten van een echte Schaal Sels. Een omvangrijk peloton  
beroepsrenners verzorgde het spektakel tot en met de spannende massaspurt op de Bredabaan. 

Het parcours voor deze 94ste editie liep zoals vorig jaar weer groten-
deels over Merksemse wegen met een tiental rondes van ongeveer  
16 kilometer. Districtsschepen voor sport Patrick Van den Bempt blikt 
tevreden terug: “Samen met de goed georganiseerde Stroboerenmarkt 
en andere randanimaties werd deze zonovergoten zondag een succes-
volle Merksemse feestdag.”

Nieuw N-VA-afdelings-
bestuur in Merksem
Net voor de zomervakantie werd het nieuwe bestuur van 
N-VA Merksem geïnstalleerd. Met nieuwe voorzitter Jari 
Frensch (23) trekken we opnieuw de kaart van verjonging. In 
de dagelijkse werking krijgt hij ondersteuning van ervaren 
ondervoorzitter en ledenverantwoordelijke Johan Builaert. 

De nieuwe ploeg bestaat verder uit een grote groep vaste waarden, 
maar telt ook enkele frisse, nieuwe gezichten. “Het worden drie 
uitdagende jaren waarin we blijven inzetten op communicatie 
met de Merksemnaren. Via onze gekende formule van wijk-
bezoeken willen we de stroboeren zelf aan het woord laten en 
hun een luisterend oor bieden”, aldus een 
enthousiaste Jari Frensch.  
 
Kennismaken met al onze bestuursleden? 
Surf dan vlug naar www.n-va.be/merksem

Districtsschepen voor publiek domein en  
ruimtelijke ordening Wendy Simons

Met het masterplan ‘Merksem Dok’ 
geven we de komende jaren een 
echte boost aan de buurt.

Kersvers voorzitter Jari Frensch

Met onze wijkbezoeken laten we de 
stroboeren zelf aan het woord en 
bieden we hun een luisterend oor.

Disctrictsburgemeester Luc Bungeneers

De Zwarte Kat krijgt van het 
district een financiële onder-
steuning om haar uitstekende 
werking draaiende te houden.

Patrick Van den Bempt 
Districtsschepen voor sport
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Bart De Wever I Burgemeester

“Na alle commotie rond de leeuwen-
vlaggen op Pukkelpop tonen wij graag 
dat dit een non-issue is voor ons. De 
Vlaamse Leeuw is geen negatief symbool 
maar een oprechte positieve uiting van 
onze Vlaamse fierheid. Wij nemen onze 
vlag daarom altijd mee naar alle feestelijk-
heden, van de Ronde van Vlaanderen over 
de Antwerp Pride tot het Bollekesfeest.”

Annick De Ridder 
Schepen van Stadsontwikkeling

“Schepen van Stads-
reiniging worden is 
geen geschenk, maar ik 
wil er wel een geschenk 
van maken voor de 
Antwerpenaar. We zetten 
alle mogelijke middelen 
in om sluikstorten te 
bestrijden. Want in een 
proper Antwerpen is het 
goed wonen.”

Fons Duchateau 
Schepen van Stadsreiniging

De N-VA voor u aan het werk

“Dit najaar leveren we het grootste deel 
van de Noorderlijn op. Reizigers kunnen 
binnenkort weer opstappen in het vernieuwde 
premetrostation Opera. Het Operaplein 
geeft aan de opera opnieuw de grandeur van 
weleer, en verwelkomt een hotel en enkele 
handelszaken. De archeologische resten aan 
de Kipdorpsite blijven zichtbaar vanuit de 
tram.”

Koen Kennis 
Schepen van Mobiliteit

75 jaar bevrijding
75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd. 
Maar de oorlog was nog niet voorbij. 
Pas begin oktober 1944 werden de Polder-
dorpen, Ekeren en Merksem bevrijd. En op 
13 oktober viel de eerste van de V-bommen 
die duizenden slachto� ers maakten en 
tienduizenden gebouwen van de kaart 
veegden.

Het onnoemelijke leed dat onze stad tijdens 
de oorlogsjaren trof, maakte meer dan 
twintigduizend doden: joods-Antwerpse 
families die de gruwelen van de Shoah niet 
overleefden, stadsgenoten die bedolven 
werden onder het puin, geallieerden en 
verzetslieden die vielen in de strijd om 
onze vrijheden.

Onze rechtsstaat, onze democratische 
waarden en de solidariteit binnen onze 
stadsgemeenschap mogen nooit vanzelf-
sprekend zijn. Deze zwartste bladzijden in 
onze geschiedenis moeten levendig gehouden 
worden in ons collectief geheugen. In dit 
75ste herdenkingsjaar versterken we daarom 
de herinneringscultuur voor onze kinderen 
en kleinkinderen. Met een uitgebreid 
programma voor het Bevrijdingsweekend, 
educatieve pakketten voor scholen, en 
nieuwe maatregelen om het verleden 
zichtbaar te maken in het straatbeeld. 

In 2024 zal er als sluitstuk een namen-
monument komen op de Noorderkaai aan 
het Loodswezen om alle slachto� ers te eren.

“De Lotto Arena is van 13 tot en met 
20 oktober opnieuw het toneel van de 
European Open, het grootste tennis-
tornooi van het land. Een unieke kans 
om Andy Murray en David Goffin aan 
het werk te zien in Antwerpen! We 
moedigen iedereen aan om te gaan 
supporteren en het thuisvoordeel 
maximaal uit te spelen.”

Ludo Van Campenhout 
Schepen van Sport

“Voldoende en kwaliteitsvolle 
kinderopvang blijft een prioriteit. 
De Barcelonanorm – die bepaalt dat 
er voor minstens 33 op de 100 kinderen 
onder de drie jaar een opvangplaats moet 
zijn – hebben we gehaald. Nu willen we 
de kwaliteit van de kinderopvang nog 
verhogen door de toelages te koppelen 
aan vereisten zoals een vormingsplan 
en een buitenruimte voor de kinderen. 
Verouderde initiatieven kunnen ook een 
toelage aanvragen voor renovatiewerken.”

Nabilla Ait Daoud 
Schepen van Kinderopvang

Antwerpen zal de slachtoffers 
van WO II nooit vergeten.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


