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Speel- en ontdekkingspark Bouckenborgh
Recent werd een speel- en ontdekkingszone aangelegd in het Bouckenborghpark. 
Deze nieuwe speelplek situeert zich in het bos, links van het kasteel achter het 
scoutsgebouw en binnen de slotgracht. Ze werd aangelegd met respect voor de 
natuur door het gebruik van natuurlijke materialen, vormen en kleuren.

De avontuurlijke speelzone in het bos is verdeeld over twee kampen en een 
ontmoetingsplek. Via een houten uitkijktoren en een uitkijkplatform kan men 
van het ene kamp naar het andere kijken. Op deze manier is de speelzone ook 
geschikt voor bijvoorbeeld groepsspelen. De ontmoetingsplek is een grasveld met 
hangmatten, een overdekte schuilplek, een schommel en toegangspoorten naar 
de twee kampen.

De kostprijs van het speel- en ontdekkingspark bedraagt 175 000 euro.

Op 20 mei werd het park officieel ingehuldigd. 

De Verandering Werkt, ook in de provincie
Ook binnen de provincie hebben onze Antwerpse gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes de  
verandering weten binnen te brengen. Gedeputeerde Luk Lemmens uit het arrondissement Antwerpen 
legt uit: “We slankten het provinciale niveau grondig af. De domeinen sport, jeugd, cultuur, welzijn en  
de intercommunales verdwenen bij de Vlaamse provincies. Vanaf nu focussen we ons louter op de  
grondgebonden bevoegdheden zoals de aanleg van onze fietsostrades.”

Onze Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële besparing door te voeren op de begroting. De dotaties 
aan partijen en fracties werden met 15 procent afgebouwd. Daarnaast werd onder impuls van minister 
Homans beslist om het aantal gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 en het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36.  
“Zolang de provincies bestaan, willen wij op het beleid wegen en gaan voor goed bestuur”, besluit gedeputeerde Lemmens.

Merksem goed vertegenwoordigd op gemeenteraadslijst
De lijst voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Merksem is 
goed vertegenwoordigd door Nathalie van Baren (15de plaats), Wim Jochems (17de 
plaats), Jan Dumon (34ste plaats), Imelda Lamigan (47ste plaats) en Mark Tijsmans 
(51ste plaats).

Voorzitter van de lokale afdeling Wendy Simons is blij met de Merksemse aanwezig-
heid op de gemeenteraadslijst: “De vijf kandidaten die Merksem vertegenwoordigen 
zijn één voor één sterke profielen. Nathalie is enkele jaren geleden verhuisd naar  
Merksem. Ze werkt op het kabinet van minister Jan Jambon en heeft zich op heel  
korte tijd goed ingewerkt in onze Merksemse dossiers. Zowel Wim, Jan als Imelda zijn  
momenteel districtsraadslid voor N-VA Merksem. Acteur en jeugdboekenschrijver 
Mark Tijsmans wil een brugfiguur zijn tussen de partij en de culturele sector.”

Luk Lemmens, gedeputeerde

Luc Bungeneers, districtsburgemeester

Lia Somers en Luc Sleeckx vervolledigen top vijf (p. 2) Veilig thuis in een welvarend Antwerpen (p. 3)



Het volledige stadsprogramma 
van de N-VA vindt u op 
www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in 
een welvarend 
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de 
ingeslagen weg van verandering. 
De voorbije jaren is Antwerpen 
opnieuw een veilige, � nancieel 
gezonde en meer sociale stad 
geworden. Op 14 oktober willen we
dan ook graag met u een nieuw 
contract sluiten voor nog eens zes 
jaar doortastend bestuur.

Daarvoor hebben we sterke plannen voor 
de toekomst, die op het ledencongres onder 
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

  Zo zal wie hardnekkig sluikstort, verplicht 
gemeenschapsdienst moeten doen en zijn 
afval zelf opruimen. 

  Er komt een wandel- en fietsbrug over 
de Schelde en we zetten met gescheiden 
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig 
in op verkeersveiligheid. En dankzij de 
Oosterweelverbinding, een eigen verkeers-
centrum en vervoersmaatschappij gaan we 
ons vlot verplaatsen. 

  We binden de strijd aan met eenzaamheid 
en laten niemand achter. Maar we zorgen 
er ook voor dat iedereen zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Kansarme kinderen 
horen op school. Desnoods met zachte 
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands 
en worden we allemaal Antwerpenaar. 
De stad wordt een partner bij de keuzes 
die u maakt, van uw eerste woning tot het 
rusthuis. 

En dat allemaal in een stad die nog veiliger, 
groener, bruisender, sportiever en voor 
iedereen mobieler wordt.

Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een 
welvarend Antwerpen.

Koen Kennis

Annick De Ridder

Fons DuchateauBart De Wever

Nabilla Ait Daoud
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ZoMerksem  
Het zomert in Merksem
U hoeft deze zomer niet naar verre oorden te trekken om 
u goed te amuseren. In Merksem vindt er elke dag wel 
een toffe, zomerse activiteit plaats. Van muziekoptredens, 
films en sport tot kinderanimatie, rommelmarkten en een 
gezellige zomerbar in het Bouckenborghpark, dat voor de 
gelegenheid wordt omgedoopt tot 
Zomerpark. 

Eind juni krijgt u de brochure 
ZoMerksem in de bus. Die omvat 
alle activiteiten in het Zomerpark 
en daarbuiten. Laat u door de 
brochure inspireren om er een 
heerlijke zomer van te maken! 

Lia Somers en Luc Sleeckx vervolledigen top vijf
In onze vorige editie stelden wij u de top drie van de Merksemse districtsraadslijst voor. Met Luc Bungeneers 
als lijsttrekker, Wendy Simons op de tweede plaats en Patrick Van den Bempt, voorzitter van de sportraad, 
op drie, presenteerden we u al drie sterke namen. Vandaag stellen we u met trots twee nieuwe politieke 
talenten voor die een prominente plaats op onze lijst zullen bekleden. Lia Somers, voorzitter van de Heem-
kundige Kring van Merksem, staat op vier. Luc Sleeckx, organisator van de ambachten- en rommelmarkt, 
sluit de top vijf af.

Zowel Lia als Luc zijn geboren en getogen in Merksem. Lia werkt al meer dan 30 jaar voltijds als 
vrijwilliger in diverse verenigingen en scholen. Sinds 2009 is ze voorzitter van onze Merksemse 
Heemkring. “Ik koos voor de N-VA omdat ik mij nog meer wil inzetten voor alle Merksemnaren en 
de Merksemse trots en eigenheid verder wil promoten en versterken”, aldus Somers.

Als organisator van de jaarlijkse ambachten- en rommelmarkt in de Laaglandlaan is ook Luc 
een gevestigde waarde in ons district. Iedere eerste zondag van september trekt zijn evenement 
duizenden bezoekers. Luc wil zich volop inzetten voor ons district: “Ik ga voor een proper, veilig, 
milieuvriendelijk, groen, gezellig Merksem waar het voor iedereen goed en vooral gezellig leven is.”

Omleidingsweg tussen Vaartkaai en 
Groenendaallaan in Merksem geopend
Op 31 maart werd in Merksem een tijdelijke omleidingsweg tussen 
de Vaartkaai en de Groenendaallaan in gebruik genomen. Die zal 
tijdens de Oosterweelwerken ingezet worden als omleidingsweg 
voor de Vaartkaai. 

Deze tijdelijke verbindingsweg is nodig, omdat tijdens de aanleg van 
de Oosterweelverbinding delen van de Vaartkaai onderbroken wor-
den om de Ring in een tunnel onder het Albertkanaal te leggen. Met 
deze vlotte omleiding richting Groenendaallaan vermijden we dat 
het verkeer van de Vaartkaai zich een weg baant door de omliggende 
woonwijken. De hinder voor de buurt wordt zo maximaal beperkt. 

Ook minder sluipverkeer tijdens werken aan Theunisbrug
De omleidingsweg loopt via een deel van de Oude Bredabaan en gaat 
dan over in een nieuwe weg tussen de bermen van de oude IJzerlaan-
brug. Ook tijdens de werken aan de Theunisbrug zal de tijdelijke weg 
helpen om het sluipverkeer in de buurt te verminderen. De werken aan 
de Gabriël Theunisbrug starten na de zomer. De huidige twee bruggen 
worden vervangen door drie hogere bruggen: twee bruggen voor het 
auto-, fiets- en voetgangersverkeer en één brug voor de tram. 

Nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen nu ook gebruikmaken van een 
nieuwe verbinding naast de fiets- en wandelbrug, tussen de Oude 
Bredabaan en de Blijvoort. Ook de doorsteek tussen de Roederdelft 
en de J. Coveliersstraat is klaar. 

Merksems districtsschepen Wendy Simons, bevoegd voor mobiliteit 
en publiek domein, is verheugd dat de omleidingsweg klaar is. “Om 
de bereikbaarheid van ons district te kunnen garanderen, zijn crea-
tieve oplossingen als deze essentieel”, zo luidt het.

  Alle activiteiten vindt u op 
www.merksem.be

Luc Bungeneers,
districtsburgemeester
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Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


