
Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

Beste Antwerpenaar
Voor de tweede keer op rij sluiten we een bewogen jaar af. We hadden Kerstmis en Nieuwjaar graag gevierd met bruisende 
feestdagen, maar jammer genoeg blijft de druk op onze zorginstellingen net zoals elders in Europa hoog. 

De wereldwijde crisis toont gelukkig ook de sterkte van onze stadsgemeenschap. De solidariteit tussen generaties, tussen mensen van 
diverse achtergronden, brengt het mooiste in onze stad naar boven. Daarop mogen we echt trots zijn.

Dankzij het harde werk van talloze vrijwilligers en de dagelijkse inzet van onze hulp- en veiligheidsdiensten kunnen we het 
crisisbeheer zo goed mogelijk uitvoeren. 

Tegelijk vormen we Antwerpen om tot de meest leefbare stad van Vlaanderen. 
Antwerpen is een stad waar het goed wonen, werken, studeren en genieten is. 
Daaraan bouwen we verder. Ik ben iedereen die daartoe zijn steentje bijdraagt enorm dankbaar.

Ik wens u en uw naasten van harte een gezellig eindejaar en een fijn nieuwjaar toe, 
vol gezondheid en geluk. Draag zorg voor elkaar.

Bart De Wever
Burgemeester

Een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar vanwege N-VA Stad Antwerpen. Van links naar rechts: voorzitter Carine Leys, 
schepen Nabilla Ait Daoud, eerste gedeputeerde Luk Lemmens, schepen Annick De Ridder, burgemeester Bart De Wever, schepen Koen 
Kennis, schepen Els van Doesburg en schepen Peter Wouters.
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Coronafonds werpt vruchten af

Bij het uitbreken van de coronapandemie trok het stadsbestuur snel 50 miljoen euro uit 
voor steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers. In dat Antwerpse 
relanceplan spelen de middenstand, de horeca en het toerisme een belangrijke rol. Die 
ondernemers verhogen immers de aantrekkingskracht van Antwerpen, zowel voor 
bewoners als voor bezoekers. Iedereen herinnert zich nog hoe triestig het beeld van een 
lege stad was, toen de winkels en horecazaken gedwongen moesten sluiten.  

Ik koop Antwerps
Onze ondersteuning was erop gericht om onze ondernemers te helpen overleven. Denk 
aan coaching, fiscale kortingen en soepelere procedures voor het aanvragen van pop-
ups, evenementen en het plaatsen van terrassen. Tegelijk lanceerde de stad met ‘Ik koop 
Antwerps’ een campagne om lokale consumptie aan te moedigen. Een grote hulp daarbij 
was de ‘Antwerpen UCoin’, een digitale munt die u enkel bij Antwerpse ondernemers kan 
uitgeven. Die zorgt sinds afgelopen zomer voor een rechtstreekse injectie van meer dan 9 miljoen euro in de lokale middenstand. 
Aangezien de UCoins geldig blijven tot eind dit jaar, zullen ze ook tijdens de eindejaarskoopjes ongetwijfeld nog voor een flinke 
stimulans zorgen.

Koen Kennis, schepen van Middenstand

Gerichte steun voor Antwerpse ondernemers 

Meest leefbare stad van Vlaanderen

We willen van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen maken. 
Niet enkel om in te werken en te bezoeken, maar ook en niet het minst 
om er te leven en te wonen. Om dat waar te maken, zetten we in op twee 
pijlers. Ten eerste herschrijven en vereenvoudigen we de bouwcode. Dat 
zijn de regels waaraan men moet voldoen als men in Antwerpen bouwt 
of verbouwt. Ten tweede investeren we enorm in het publieke domein. 
Op beide fronten gaan we voor meer blauw en groen. 

Meer blauw en groen
Heel wat projecten moeten onze band met de Schelde versterken. Denk 
maar aan de vernieuwde kaaien, de verlaagde kade aan het Schengenplein 
en de Droogdokkensite. Tegelijkertijd luisteren we naar de roep van de 
Antwerpenaar naar meer groen. Dat vindt u onder meer op de New Yorkkaai 
en op het centrale gedeelte van de Scheldekaaien. Ook de wandelterrassen 
tussen het Steenplein en het Zuiderterras worden groener. Aan Nieuw Zuid 
planten we zelfs een heus stadsbos aan. 

Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling

Vergroening van de stad dankzij nieuwe projecten

Weer volop genieten van kunst en cultuur

Antwerpen is een stad met een bloeiend artistiek landschap, maar de troeven van een 
bruisend stadsleven vielen tijdens corona weg. Sinds de pandemie ondersteunde de stad 
via de oproep ‘relance cultuur’ 262 cultuurprojecten, ter waarde van 3,2 miljoen euro. 
Zonder de kunstenaars geen voorstellingen, geen cultuurbeleving in de ruime zin van 
het woord. Dankzij de relancemaatregelen van de stad kunnen we onze cultuurhonger 
blijven stillen.

Ambitieuze plannen voor Antwerpse musea
Ondertussen zetten onze stedelijke musea in op aantrekkelijke expo’s en verrassende 
projecten voor de volgende maanden en jaren. Broodnodig, want we willen dat 
museumbezoekers en toeristen weer snel de weg vinden naar onze stad. Voor grote 
culturele erfgoedmonumenten als het Rubenshuis, het Museum Mayer van den Bergh, 
het Vleeshuis en de Bourla liggen ambitieuze plannen klaar. En in november ging 
met LEES!, de opvolger van de Boekenbeurs, de Antwerpse Boekenmaand van start. 
Kortom, het regent cultuurevenementen, festivals en expo’s in de stad. En u, u kan 
volop proeven van kunst en cultuur. En zo hoort het in onze stad.

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

3,2 miljoen euro voor 262 cultuurprojecten



•  Heraanleg De Biezen
•  Heraanleg Beukenhofstraat 
•  Heraanleg Toekomstlaan-

Straalstraat
•  Vernieuwing afsluiting Hof 

Ter Heyde
•  Vernieuwing wandel- en 

fietspad dat de Nieuwdreef 
en de Laarsebaan verbindt 
via de Narcisstraat en het 
speelterrein in de Krokus-
straat

•  Heraanleg Terlindenhof-
straat/Speelpleinstraat: eerste 
fietsstraat in Merksem

•  Eerste grondige opkuis van verwilderde gronden naast Bouckenborghpark
•  Vernieuwing pad Hofke van Roosendael naar Terlindenhofstraat en vernieuwing 

ingang hondenloopzone in Runcvoortpark
•  Nieuwe parking hoek Eugeen Meeusstraat/Duvelshoek: ontwerp gestart
•  Nieuwe kruispunten Rodeloopstraat: ontwerp gestart

2019
De Gabriël Theunisbrug over het Albertkanaal in Merksem, ook wel 
bekend als de brug van het Sportpaleis, werd volledig vernieuwd. De 
huidige brug aan het Sportpaleis is verdwenen en in de plaats kwam een 
nieuwe, hogere brug. Daarnaast krijgen ook het kruispunt van de Frans 
de l’Arbrelaan en de Minister Delbekelaan (Duvelsplein) een grondige 
make-over. Het kruispunt wordt volledig opnieuw ingericht met veilige 
oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim 
sport- en verblijfsplein. De werken hebben ruim twee jaar geduurd en 
worden dit najaar afgerond. 

Heraanleg Frans de 
l’Arbrelaan/Duvelsplein

2020

•  Integraal toegankelijke bushalte in Zwaantjeslei ter hoogte van 
Dienstencentrum De Brem

De Ullenshofstraat is sinds april 2019 een schoolstraat. De straat 
wordt aan het einde van de schooldag van 16.10 tot 16.25 uur afge-
sloten voor gemotoriseerd verkeer. In samenspraak met de scholen 
bekeken we welke andere maatregelen we konden nemen om de 
schoolomgevingen in Merksem nog veiliger te maken. Onder 
andere in de omgeving van het Groenendaalcollege, Stella Maris 
en de Sint-Bartholomeusstraat maken markeringen op het wegdek 
automobilisten erop attent dat zij hun rijgedrag moeten aanpassen.

Verkeersveilig Merksem: eerste schoolstraat 
Ullenshofstraat

Uw districtsbestuur blijft dankzij de N-VA fors investeren in Merksem
Welke projecten realiseerde het districtsbestuur de afgelopen drie jaar en wat mag u nog verwachten?

In Merksem zijn er tal van speeltuinen en 
andere speelplekken waar kinderen zich 

kunnen uitleven op speeltoestellen en in de 
natuur. In de Wijngaardberg namen we het 
speelterrein onder handen. Zo kwam er een 

nieuw trapveld voor de jeugd en werd de 
speeltuin vernieuwd. Ook andere speelterrei-
nen in ons district krijgen de komende jaren 

een grondige opknapbeurt, zoals de speel-
zone aan het Leiebos en de Winterling.

Vernieuwing speelterrein Wijngaardberg



Heeft u nog vragen bij deze of andere projecten of wilt u meer informatie over de Merksemse N-VA? Mail ons via merksem@n-va.be.

•  Heraanleg Doelhofstraat

2021
Ter hoogte van de Gruisweg, aan de winkelzone naast de Bredabaan, legden we 

een nieuwe hondenloopzone aan. Die is met een oppervlakte van 4.000 m² de 
grootste in Merksem. Daarnaast is het een van de weinige hondenloopzones in 
de stad Antwerpen met een sas aan elke ingang: veilig en diervriendelijk. Later 
voorzien we nog speeltoestellen en bekijkt de groendienst welke beplanting er 

kan komen. Zo kan uw favoriete huisdier zich er echt uitleven.

Nieuwe grote hondenloopzone Gruisweg

In de kasteel- en dienstvleugel realiseren we momenteel zeven woningen. Er komen zowel 
gezinswoningen als een studio en een loft. De woningen worden volledig afgewerkt en 
daarna verhuurd. Na de renovatie van het Runcvoorthof leggen de stad en het district 
Merksem de omgeving rond het kasteel heraan. Doordat we de kapel naast de kloostervleugel afbreken, staat het kasteel opnieuw 
als een vrijstaand gebouw in het park. Zo krijgt het Runcvoortpark een extra toegang langs de achterzijde van het gebouw. De 
historische toegangsbrug wordt een nieuwe publieke doorsteek. De werken startten in mei dit jaar en zijn bijna afgerond.

Aanleg omgeving Runcvoorthof en 
speelplekken in het park

Uw districtsbestuur blijft dankzij de N-VA fors investeren in Merksem
Welke projecten realiseerde het districtsbestuur de afgelopen drie jaar en wat mag u nog verwachten?

De Gaston Berghmansdreef, de dreef die naar het Kasteeldomein Bouckenborgh leidt en genoemd 
is naar Merksemenaar Gaston Berghmans, wordt heraangelegd. Omdat veel bomen in de dreef ziek 
zijn, wordt ze heraangeplant met Hollandse linde. Ook wordt de kasseiweg met de originele deels 
gezaagde kasseien heraangelegd.

Opruiming aangekocht deel Bouckenborghpark 
en start heraanleg Gaston Berghmansdreef

‘Antwerpen Breekt Uit’ omvat verschillende deelprojecten die elk op hun manier meer uit een straat 
willen halen. Zo komen er tuinstraten: bewoners gaan samen met ontwerpers aan de slag om hun 
straat te vergroenen. De woonstraten onderzoeken of er bij een heraanleg meer gefocust kan worden 
op groen en water, en hoe bewoners daar zelf aan kunnen bijdragen door bijvoorbeeld hun voor-
tuin te vergroenen of regenwater op te vangen. En er zijn natuurlijk ook veel snelle oplossingen, de 
zogenaamde ‘quick wins’, die op korte termijn maximaal ontharden en zorgen voor een minder 
grijze woonkern met plek voor meer groen. Dat gebeurt onder andere in Bordink, de Melgesdreef, 
de Ryenlanddreef, de Laaglandlaan, Roederdelft en op het Meeuwenplein.

Antwerpen breekt uit: ontharding en vergroening

De N-VA in de 
Merksemse 
districtsraad
V.l.n.r.: Imelda Lamigan, 
Iris Verhoeven, Patrick 
Van den Bempt, Luc 
Sleeckx, Lia Somers, 
Luc Bungeneers, David 
Dogge, Jari Frensch, Jan 
Dumon, Peter Wellens en 
Johan Builaert. 

Zondag 30 januari
van 10 tot 13 uur

De Volkslust
Van Heybeeckstraat 26

2170 Merksem

Nieuwjaarsreceptie 
met Vlaams minister 

Ben Weyts

Door corona kan deze activiteit onderhevig zijn aan veranderingen. 
Kijk op www.n-va.be/merksem voor de laatste info. 



Provincie geeft economische impuls in woelige coronatijden
In volle coronacrisis hee�  de provincie Antwerpen er bewust voor gekozen om een standvastige koers te varen. De 
provincie zette dit jaar een investeringsbeleid van 40 miljoen euro in, een economische impuls in deze woelige tijden. 

Met meer dan 10 miljoen euro voor de aanleg van fietsostrades – een 
speerpunt in het mobiliteitsbeleid – en 4 miljoen euro subsidies voor onze 
steden en gemeenten voor de aanleg en verbetering van fietspaden hebben 
we niet alleen gekozen voor een veilig en duurzaam fietsbeleid, maar ook 
voor een economische stimulans voor de bouwsector. En om kwaliteitsvol 
onderwijs te garanderen, trokken we 11 miljoen euro uit voor school-
gebouwen en -infrastructuur. 

Gezonde geest in een gezond lichaam
Daarnaast ging er ruim 3 miljoen euro naar onze provinciale groen- en 
recreatiedomeinen, zoals het Rivierenhof en De Schorre. De gezondheids-
crisis maakte immers meer dan ooit duidelijk dat een actieve levensstijl 
– bij voorkeur in een groene omgeving – belangrijk is voor een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Tot slot ondersteunden we ook onze toerisme-
sector, met de noodlijdende horeca, met campagnes om het binnenlandse toerisme nieuw leven in te blazen.

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Sport voor elke Antwerpenaar

Ondanks de moeilijke coronatijden zetten we de Antwerpse sporttrein weer op de 
rails. Daarvoor werken we op verschillende sporen. Met een coronafonds vangen we
mee de schokken op en lenigen we de meest acute noden. Via opleidingskredieten 
verhogen we heel gericht de slag- en organisatiekracht van onze sportclubs. En met 
ruim 2 miljoen euro aan investeringssubsidies voor sporttechnische vooruitgang, 
materiaal en infrastructuur investeert Sporting A substantieel in een duurzame 
werking van onze clubs. 

Kwaliteitsvolle infrastructuur
Met voldoende en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur – denk maar aan de recente 
opening van Sportoase Groot Schijn en de renovaties van sporthallen en zwembaden –
willen we onze missie realiseren: meer Antwerpenaren aan het sporten en bewegen 
krijgen én houden.

Peter Wouters, schepen van Sport

2,5 miljoen euro voor Antwerpse sportclubs

Trots op Antwerpse vaccinatiegraad

Bijna twee jaar geleden brak corona uit, ook in onze stad. Een jaar later openden we 
op Spoor Oost ons vaccinatiedorp VacCovid. Dankzij onze topprofessionals, vele 
vrijwilligers en een fantastische organisatie werd dat een echt succesverhaal. We 
mogen trots zijn op onze cijfers. Geen enkele diverse grootstad met zoveel jongeren 
doet beter.

Bezig met derde prik
Onze locatie op Spoor Oost is ondertussen gesloten. Momenteel zijn we het derde
vaccin, de boosterprik, aan het geven. Onze meest kwetsbaren hebben die nu
gehad, en we staan paraat voor alle andere Antwerpenaren. Dat doen we op onze
nieuwe locaties Antwerp Expo en Kinepolis. We blijven ook met onze mobiele 
teams aanwezig in bepaalde wijken en op scholen om de vaccinatiegraad in 
Antwerpen zo hoog mogelijk te krijgen. Zo doen we er alles aan om de druk op 
onze ziekenhuizen te verminderen en onze meest kwetsbare Antwerpenaren te
beschermen. Zeker in deze eindejaarstijden: zorg voor elkaar.

Els van Doesburg, schepen 
van Gezondheidszorg

Al 376.798 Antwerpenaren kregen coronavaccin 
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