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“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

Interview met districtsburgemeester  
Luc Bungeneers

“District blijft fors  
investeren in Merksem”
2020 was een bijzonder jaar, met weinig activiteiten en  
moeilijke tijden voor de middenstand. Hoe ga je daar als  
districtsburgemeester mee om?
“We hebben spijtig genoeg een aantal zaken moeten schrappen. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de vredesfeesten en het 11 julifeest. 
Ook onze partners, verenigingen en bewoners moesten veel 
activiteiten annuleren. Om ons verenigingsleven te steunen,  
zijn we welwillend omgegaan met vragen en hebben we veelal 
reeds gemaakte niet-recupereerbare kosten alsnog uitbetaald. 
Daarnaast hebben we in de mate van het mogelijke voor  
alternatieve activiteiten gezorgd. De vzw lokaal cultuurbeleid 
werkte ook een alternatief zomer- en najaarsprogramma uit. 
Tot slot namen we een heel aantal initiatieven, vooral op  
communicatievlak en naar de middenstand toe. Zaken die  
weinig geld kostten, maar wel heel wat werk met zich meebrachten 
voor onze districtsmedewerkers.”

De Merksemse senioren zijn extra kwetsbaar gedurende de 
pandemie. Welk beleid voer je opdat ze niet vergeten worden?
“We hebben extra aandacht voor onze senioren in deze  
moeilijke tijd. Zo maakte het district extra middelen vrij  
voor concerten in de woonzorgcentra. Daarnaast hebben we  
nu al budget voorzien voor ontmoetingsmomenten voor onze 
senioren volgend jaar, wanneer we iedereen hopelijk weer  
mogen knuffelen.”

Je bent bij de Vlaamse Regering zelf gaan aankloppen voor extra 
ondersteuning voor Merksem. Gaf die gehoor aan je vraag?
“Vanuit Vlaanderen zijn er middelen naar de gemeenten  
gegaan, het zogenaamde coronanoodfonds. De stad heeft  
daarvan tien procent aan de districten gegeven. Als district 
hebben we beslist om nog dit jaar alle middelen te verdelen 
onder onze partners en verenigingen om hen een hart onder de 
riem te steken:
•  Het cultuurcentrum zal dit jaar met een verlies eindigen,  

omdat er minder tickets verkocht mochten worden. Als  
district nemen we onze verantwoordelijkheid op om een 
duurzame toekomst voor het cultuurcentrum te verzekeren. 

•  Onze jeugdverenigingen kregen middelen om hun zomer- 

kampen coronaproof te organiseren en de jeugdpartners worden 
ondersteund om hun werking ook in coronatijden zo veel moge-
lijk te laten doorgaan.

•  Onze erkende sportverenigingen krijgen tot slot ook allemaal 
extra ondersteuning.”

Dreigen er vanwege de huidige gezondheidssituatie geen  
projecten uitgesteld te worden?
“Ondanks de uitzonderlijke situatie zijn we de voorbije maanden 
ook verder blijven werken aan onze investeringsprojecten van 
deze bestuursperiode. Onder andere volgend jaar mag u weer heel 
wat realisaties verwachten: 
•  Er komt een extragrote hondenloopzone bij en er wordt een 

nieuwe vogelkooi geplaatst in het gemeentepark.
•  Er komen groene accenten in de Ryenlanddreef, de omgeving 

van het Runcvoorthof wordt aangelegd en we starten met de 
heraanleg van de Gaston Berghmansdreef en de Doelhofstraat.

•  De kruispunten in de Rode Loopstraat worden aangepakt, net 
als de parking op de hoek Eugeen Meeusstraat/Duvelshoek.

•  Er komen speelaanleidingen in het Runcvoortpark en Winter-
ling krijgt een nieuw speel- en sportterrein.”

Je staat bekend als een man die nauwkeurig op de centen  
past. Heb je de Merksemse begroting nog onder controle op dit 
moment?
“Onze meerjarenplanning voor 2021 en de volgende jaren is  
opgemaakt vanuit het oogpunt dat we een normalere werking 
kunnen hebben. Het spreekt voor zich dat er nog aanpassingen 
zullen moeten gebeuren als het virus ons blijft teisteren. Ons  
uitgangspunt blijft dat we een voorzichtig, gezond financieel 
beleid voeren, zodat er geld is wanneer er nieuwe noden zijn.”

Premie voor Merksemse senioren (p. 5)Steun voor Merksemse horeca (p. 2)
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N-VA Merksem wil steunmaatregelen voor Merksemse horeca 
Tijdens de districtsraad van 22 oktober kwamen de zware gevolgen die de coronamaatregelen met zich meebrengen voor onze 
Merksemse zelfstandigen – en meer bepaald voor onze horeca – aan bod.

Opnieuw leven we onder strengere regels die niet alleen een 
weerslag hebben op onze persoonlijke levens, maar ook grote 
gevolgen hebben voor onze Merksemse horeca. “De N-VA vroeg 
in de districtsraad dan ook of het districtsbestuur plannen heeft 
om onze Merksemse horeca een hart onder de riem te steken”, 
zegt districtsraadslid Lia Somers.

Steuncampagne

De N-VA denkt daarbij aan een campagne of oproep aan de 
bevolking waarin gevraagd wordt om – zodra het weer mogelijk 
is – volop onze horeca te steunen. Die oproep zou verspreid  
kunnen worden in het volgende nummer van ons magazine 
MXM, of via andere kanalen zoals de lichtborden, Facebook, 
tijdschriften, websites, verenigingen …

Solidair zijn

“Onze N-VA-fractie riep iedereen op om solidair te zijn met 
elkaar”, vertelt Lia Somers. “We moeten gezond blijven, mekaar 
helpen en er vooral van overtuigd blijven dat  
het opnieuw anders en beter kan worden.  
Initiatieven zoals een oproep om de horeca  
te steunen kunnen daartoe bijdragen. Het  
is hartverwarmend om vast te stellen dat  
zowel ons college als vele raadsleden die  
gedachte ondersteunen.”

Vanaf januari 2021 zal huidig bestuursvoorzitter Jari Frensch Wendy Simons 
opvolgen als districtsschepen. Wendy kondigde eind september aan dat ze uit 
Merksem zal verhuizen en dus haar schepenambt neerlegt. Ze laat de beleids- 
domeinen Mobiliteit, Openbaar Domein en Ruimtelijke Ordening na. 

De 24-jarige Jari Frensch volgt haar vanaf januari op: “Ik heb er enorm veel zin 
in en ben er klaar voor. Ik ben blij dat het bestuur heeft durven kiezen voor een 
jongere om zo de toekomst van N-VA Merksem te verzekeren.”

Jari Frensch volgt Wendy Simons op als districtsschepen. 

Catershoflaan krijgt een nieuw jasje
De Catershoflaan wordt heraangelegd. De riolering is verouderd en moet vervangen worden. Aansluitend worden ook de rijweg 
en de voet- en fietspaden vernieuwd. 

De bewoners werden vanaf het begin nauw betrokken bij het bespreken van de plannen. Aan de hand van workshops konden de  
bewoners van de wijk en de adviesraden de straat zelf inrichten. De ontwerper ging daarna aan de slag met de verschillende  
ontwerpen, waaruit drie concepten ontstonden. 

Groene middenberm

Tijdens een digitaal infomoment werden de drie concepten in detail besproken, waarna de inwoners vragen konden stellen en er een 
definitief concept werd gekozen. Het concept met de groene middenberm kreeg de voorkeur. Dat plan zal verder uitgewerkt worden 
om zo een straat op maat van de bewoners te ontwerpen. De effectieve werken beginnen ten vroegste in het najaar van 2022. Voor 
meer info over de heraanleg van de Catershoflaan kan u terecht op de website van het district.

Lia Somers, districtsraadslid 

Jari Frensch wordt nieuwe districtsschepen voor N-VA
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De N-VA voor u aan het werk
Stad neemt zijn verantwoordelijkheid in strijd 
tegen georganiseerde misdaad

“In de strijd tegen drugsgeweld doe ik wat ik moet 
doen als burgemeester: de veiligheid van alle 
Antwerpenaars bewaken en zorgen dat onze straten 
niet het decor worden voor afrekeningen van de 
drugsmaffia. Met Operatie Nachtwacht controleert 
de politie iedereen die ’s nachts in de getroffen 
wijken op straat komt. Dat leidde al tot een 50-tal 
arrestaties en de politie nam auto’s, wapens, drugs 
en cash geld in beslag. Mijn oproep aan de nieuwe 
federale regering: neem ook uw verantwoordelijk-
heid en bestrijd de internationale georganiseerde 
misdaad met meer middelen en mankracht.”

Bart De Wever, burgemeester

Zie ginds komt de cruiseboot

“Aan de rede van Antwerpen, dé plek waar 
de stad ontstond, schieten de werken goed 
op. De kaaien krijgen een make-over, het 
Steen wordt verbouwd tot bezoekers- 
centrum, en tegen volgend voorjaar moet 
ook het nieuwe cruiseponton klaar zijn. 
Straks kunnen de Sinjoren dus opnieuw 
naar de boten komen kijken aan de Schelde.  
Antwerpen is een van de weinige steden 
waar cruiseschepen in het centrum 
kunnen aanmeren. Zoiets is een troef 
om toeristen aan te trekken. Onze cafés, 
restaurants, winkels en musea zullen een 
grote boost krijgen.”

Koen Kennis, schepen van Toerisme 

Hou de moed erin!

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder: 
wie kent de klassieker van Ramses Shaffy 
niet? Het lied herinnert ons eraan dat als 
we verenigd zijn, we ons door het leven 
kunnen slaan. Vandaag voelt onze stad 
zich niet goed in zijn vel. De impact van 
de coronacrisis is groot. Beleving en 
ontmoeting zijn cruciaal, en juist dat valt 
weg. Maar we zitten niet stil: met extra 
ondersteuning willen we de stad weer laten 
bruisen, en de Antwerpenaar opnieuw 
cultuur laten proeven. Jawel: we zullen 
doorgaan, samen met u!”

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

Annick De Ridder, schepen van Haven

Drugstrafiek tegengaan

Vanaf januari zal de Antwerpse haven 
gebruikmaken van het Certified Pick 
up-systeem, dat de container volledig 
digitaal zal begeleiden van het schip naar 
de vrachtwagen. Nu zijn er nog pincodes 
nodig om de container op de terminal op 
te pikken. Die zijn erg gegeerd bij drugs- 
smokkelaars, die daarvoor havenpersoneel 
benaderen. Dat zal in de toekomst niet 
meer lukken. “Als haven willen we onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen en zetten we alles op alles om 
drugspraktijken een halt toe te roepen”, 
zegt havenschepen Annick De Ridder.

Antwerps testdorp is belangrijk wapen in strijd tegen corona

“Het Antwerpse Covid-testdorp is een voorbeeld voor het hele land. We hebben een capaciteit 
van meer dan duizend tests per dag. Ik hoop dat dit zal volstaan, maar als dat niet zo is, kunnen 
we nog opschalen. Het blijft echter van belang dat de labo’s van de federale overheid kunnen  
blijven volgen. Het testdorp is een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Onderzoek toont 
aan dat onze hulpverleners het mentaal en fysiek steeds moeilijker hebben. Hoe meer werk we 
hun uit handen kunnen nemen, hoe beter de zorg wordt.”

 testcovid.be 

Fons Duchateau, schepen 
van Gezondheidszorg

Luk Lemmens, gedeputeerde 
van Mobiliteit

Fietsbarometer provincie Antwerpen  
landelijk uitgerold

“Het belang van fietsdata neemt toe in een 
ambitieus fietsbeleid. Met de Fietsbarometer 
doen we samen met de Fietsersbond tellingen 
en metingen op basis waarvan we onze 
fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Onze 
Antwerpse Fietsbarometer wordt nu ook in 
de andere Vlaamse provincies uitgerold. De 
provincie stelt daarvoor graag haar expertise 
en ervaring ter beschikking.”
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Blijven investeren in sportinfrastructuur

“Covid-19 of niet, we bouwen verder aan 
de sportieve toekomst van onze stad. 
Investeringen in sportinfrastructuur betalen 
zichzelf terug en zijn onontbeerlijk om de 
bruisende en bewegende stad van morgen in 
de steigers te zetten. Met de ingebruikname 
van een kunstgrasveld voor KSK Ekeren 
Donk, de oplevering van Gymhal Terlinden 
in Merksem, het in sneltempo verrijzende 
sportcentrum Sportoase Groot Schijn 
in Deurne en de eerstesteenlegging van 
het Hockey ‘Center of Excellence’ op het 
Wilrijkse Plein geven we samen met onze 
districten en partners een duurzame impuls 
aan de sportbeleving in Antwerpen.” 

Peter Wouters, schepen van Sport
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Over 5 jaar

In het één-programma ‘Over 5 jaar’ stelde VRT-
journaalanker Wim De Vilder eind 2015 een 
reeks interessante vragen aan een aantal  
bekende mensen. Hoe zullen de wereld en ons land 
er over vijf jaar uitzien? En hoe zal je eigen leven 
er dan uitzien? De interviews van toen werden 
vijf jaar lang weggestopt. Niemand kon ze bekijken. 
Voor de negen gasten een reden om echt het 
achterste van hun tong te laten zien. Ook Liesbeth 
Homans werd in 2015 geïnterviewd door Wim 
De Vilder. Vijf jaar later blikte zij samen met 
hem terug op haar uitspraken van toen. En dat 
leverde behoorlijk verrassende televisie op.

Liesbeth Homans, 
Vlaams Parlementsvoorzitter

Antwerpen netjes houden

Binnenkort verschijnen er 120 gekleurde papier-
manden in het Antwerpse straatbeeld. Gemeente- 
raadslid Koen Laenens is verheugd: “Hoe beter 
de zichtbaarheid, hoe minder afval op de grond 
terechtkomt.” Schepen Fons Duchateau verscherpt 
hiermee verder de strijd tegen zwerfvuil.  Ook 
zullen sorteerstraten en Big Belly-vuilnisbakken 
een oranje, rode of groene bestickering krijgen, 
afhankelijk van de netheid van de omgeving. 
“Zo sensibiliseren we onze inwoners om hun 
buurt netjes te houden. Wie zich niet aan de 
regels houdt, krijgt een GAS-boete en betaalt  
de opruimkosten.”

Achter de schermen 
in het parlement

Uw N-VA-stem in de 
gemeenteraad

Michael Freilich, Kamerlid

Veiligheid van onze burgers primeert

“Als de recente aanslagen in Parijs, Nice en 
Wenen ons iets geleerd hebben, dan is het dat 
radicaal islamisme nog steeds een reëel gevaar 
betekent. Nu de Antwerpse politie te kennen 
heeft gegeven dat ze niet over de manschappen 
beschikt om terreurgevoelige plaatsen constant 
te beveiligen, pleiten wij voor de blijvende inzet 
van militairen voor bewakingsopdrachten. 
Dat standpunt heb ik in de commissie Defensie 
verdedigd en zal ik blijven aankaarten in het 
parlement. Voor de N-VA primeert de veilig-
heid van onze burgers.”

Els van Doesburg, gemeenteraadslid

Voer een ‘netiquette’ in voor onze  
scholieren

Leerlingen die in pyjama vanuit bed de digitale 
lessen volgen: steeds meer scholen kennen dat 
fenomeen en voeren daarom een ‘netiquette’ 
in. De leerlingen moeten normaal gekleed de 
les bijwonen en eten op dezelfde tijden als op 
school. “Dat is een goed idee, want structuur 
en regelmaat kunnen houvast bieden in deze 
donkere tijden. Zeker voor scholieren die het 
mentaal moeilijk hebben. Ik pleit er bij schepen 
Beels dan ook voor om de ‘netiquette’ in te 
voeren in het hele Stedelijk Onderwijs.”

Nieuwe premie voor cultuursector

“Minister van Cultuur Jan Jambon maakte 
dit najaar 30 miljoen euro vrij voor de 
culturele activiteitenpremie. Die is bedoeld 
voor zelfstandigen, vzw’s of vennootschappen 
uit de cultuursector. De Vlaamse overheid 
wil zo de sector de kans geven om in de  
toekomst weer activiteiten te organiseren. 
Denk maar aan livestreaming, virtuele  
workshops, tentoonstellingen of whatsapp-
theater.”

Manuela Van Werde,  
Vlaams Parlementslid

Een toeristische wandelroute door  
Antwerpen

In november lichtte gemeenteraadslid Sanne 
Descamps de ‘Roter Faden’ in het Duitse 
Hannover toe. Dat is een rode lijn van 4.200 
meter in de binnenstad die 36 knooppunten 
verbindt langs toeristische trekpleisters. 
“Dit project past uitstekend bij de stad 
Antwerpen. Zo ontdekken dagjestoeristen 
al wandelend onze stad en kan het toerisme 
binnenkort weer extra gestimuleerd worden.” 
Schepen voor Toerisme Koen Kennis is 
alvast enthousiast en bekijkt de concrete 
uitwerking ervan. 

Sanne Descamps,  
gemeenteraadslid

Koen Laenens,  
gemeenteraadslid
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Premie voor Merksemse senioren
Sinds 2011 kunnen senioren die in ons district wonen een  
subsidie aanvragen waarmee ze kleine ingrepen aan hun woning 
kunnen doen die het dagelijkse leven vergemakkelijken. 

“Elke senior wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  
Vaak kan er al met een kleine aanpassing aan de woning heel  
wat verbeterd worden aan de leefomstandigheden van de  
betrokkenen. Het district stelt daarvoor 250 euro per aanvrager 
ter beschikking”, zegt districtsraadslid David Dogge, die van  
districtsschepen voor Senioren Patrick Van den Bempt wou  
weten of de senioren in Merksem hun weg vinden naar de  
premie.

Promocampagne

Schepen Patrick Van den Bempt: “Sinds de wijziging van het 
reglement in 2016 is het aantal aanvragen toegenomen. In 2017 
werden ergotherapeuten van ziekenfondsen en ziekenhuis Jan 
Palfijn op de hoogte gebracht van deze premie. Samen met een 
doelgerichte promocampagne gericht op de Merksemse senior 
zorgde dit voor een toename van de aanvragen.”

Ook geïnteresseerd in de Merksemse seniorenpremie? 

Districtshuis Merksem – Seniorenwerking
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem
senioren.merksem@antwerpen.be 
03 338 73 21

Merksem geeft  
sportverenigingen extra  
financiële ondersteuning
Heel onze maatschappij kreunt onder de coronapandemie 
en haar gevolgen. Ook onze sportverenigingen beleven 
moeilijke tijden. “Merksem zal daarom extra ondersteuning 
bieden door het bijkomende coronabudget voor sport van 
bijna 16.000 euro integraal aan de lokale sportverenigingen 
uit te keren”, zegt schepen van Sport Patrick Van den 
Bempt. 

Onze sportverenigingen dienen hun werking steeds weer 
aan te passen aan de snel veranderende protocollen om dit 
verschrikkelijke virus te verslaan. “Dat vergt van hun vrij-
willige medewerkers zeer grote inspanningen en flexibili-
teit”, licht Patrick Van den Bempt toe. “Maar ondanks al dit 
extra werk resulteert dit niet in betere sportieve prestaties 
of groei van de vereniging. Integendeel, competities en trai-
ningen kunnen niet doorgaan zoals normaal en financieel 
moeten de verenigingen meestal inleveren omdat ze minder 
inkomsten hebben van lidgelden, inkomgelden, de cafetaria 
en van sponsors.”

Inspanningen volhouden

Met dit extra budget van bijna 16.000 euro hopen we het 
leed van onze getroffen sportverenigingen een beetje te 
kunnen verzachten. “We willen hen moed geven om de  
inspanningen die nodig zijn om de sportbeleving in Merksem 
mogelijk te maken, vol te houden”, besluit de schepen. 

Merksem beloont organisatie met een 
hart voor dieren

Ter gelegenheid van Werelddierendag overhandigde districtsburgemeester Luc 
Bungeneers een cheque aan Elke Boeve van Het Blauwe Kruis. Die organisatie 
zet zich in voor meer dierenwelzijn. Ze bouwde een jarenlange expertise op in de 
opvang van verdwaalde of verlaten zwerfdieren, ook op Merksems grondgebied.

 Patrick Van den Bempt, districtsschepen van Sport
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