
In onze vorige uitgave kon u lezen dat Merksem sinds kort een eigen Jong 
N-VA-afdeling heeft. Secretaris van deze afdeling is Wendy Simons, 24 jaar

jong, en een vat vol energie. Sinds kort is Wendy ook ledenverantwoordelijke voor
N-VA Merksem.

“Ik ben al lang geïnteresseerd in politiek, maar door mijn drukke agenda kwam ik er
niet toe om me ook actief in te zetten. Hoewel die agenda er zeker niet minder druk
op is geworden. Ik studeer aan de hogeschool in Leuven en combineer dit met een
voltijdse tewerkstelling in de financiële sector en een zelfstandige activiteit in bij-
beroep.”

KIEZEN VOOR EEN CONSEQUENTE HOUDING
“Maar het gebrek aan een degelijke regering en de onafgebroken aanvallen op de 
N-VA als was die daarvoor verantwoordelijk, was voor mij de spreekwoordelijke
druppel. Want de N-VA is de enige partij die écht opkomt voor de belangen van de
Vlaamse kiezers. De enige partij die nooit van haar oorspronkelijke ideologie is af-
geweken en die blijft vechten. Daarom heb ik niet langer getwijfeld en heb ik de voor-
zitter van N-VA Merksem gevraagd of ik me actief kon inzetten voor de N-VA.” 

WETEN WAT JE WILT
“En dat kon ik zeker en vast. Want wat bleek? Het blijft moeilijk om dames te vinden
die zich overtuigd en actief willen inzetten om een politiek standpunt te verdedigen.
Wij vrouwen weten nochtans goed wat we willen en hoe we daar willen geraken.
Maar het is misschien wat bedreigend om als vrouw je eerste stappen te zetten in een
mannenwereld.
Dus laat me hierbij als N-VA-vrouw alle Merksemse vrouwen aanspreken: ik ben
ervan overtuigd dat er in Merksem heel veel getalenteerde vrouwen wonen die de
N-VA nog sterker kunnen maken. Zet de stap en toon de wereld je capaciteiten! 

Ben je overtuigd, wens je meer info, of wil je gewoon eens
een vrijblijvende babbel met de Merksemse N-VA-
vrouw(en), laat het me dan weten!"

Wendy Simons
Ledenverantwoordelijke N-VA Merksem

Secretaris Jong N-VA
wendy.simons@n-va.be

op zondag 18 september 2011 
om 11 uur

in Taverne De Kruisbek, 
Kruisbekstraat 2, Merksem

LIESBETH HOMANS

‘Laten we elkaar geen Liesbeth 
noemen.’ Met dat motto trok Liesbeth
Homans in 2009 naar de verkiezingen

en veroverde ze haar zitje in het
Vlaams Parlement. 

Daar werkt ze dagelijks aan 
• betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

(Woonbeleid), 
• het zo goed mogelijk aan elkaar aan-

passen van samenleving en ruimte
(Ruimtelijke Ordening), 

• een eigen Vlaams energiebedrijf
(Energie), 

• een modern en krachtdadig 
onroerend erfgoedbeleid (Onroerend

Erfgoed), 
• het zorgzaam omspringen met onze

open en groene ruimte (Natuur en
Leefmilieu) en 

• krachtige Vlaamse steden 
(Stedenbeleid). 

Liesbeth Homans licht haar 
parlementaire werk toe op ons 

aperitiefgesprek 
van 18 september 2011.

Aperitiefgesprek met
Liesbeth Homans
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Wendy Simons: “Ronduit Vlaams en republikeins!”

V.U. David Dogge
Roederdelft 3
2170 Merksem

GESPREKSAVOND MET 

BART DE WEVER
op maandag 12 december 2011 om 20.30 uur
in Taverne De Kruisbek, Kruisbekstraat 2, Merksem



De stad Antwerpen wil twee voormalige be-
drijfsgebouwen aan de Noorderlaan aankopen

om er een supermoskee te vestigen. Men hoopt dat
daardoor de tientallen kleinere moskeeën zouden
verdwijnen die nu verspreid zijn over de negen dis-
tricten. Zo wil men ook de wijken ‘ontlasten’
waarin de gebedshuizen gevestigd zijn.

Het is echter naïef om te denken dat dat ook zomaar
zou gebeuren. De Es-Salaammoskee in onze eigen
Borrewaterstraat bijvoorbeeld is een bijna unieke Ma-
rokkaanse aangelegenheid. In het verleden werd
meermaals bewezen dat moslims van verschillende
nationaliteiten en Islamstromingen zich tijdens de
erediensten liever bediend zien door een imam van
dezelfde etnische afkomst of geloofsstroming. En
dan zwijgen we nog over de zeer gesloten, extremis-
tische moskeeën van onder meer de Antwerpse Van
Kerckhovenstraat of de Oranjestraat, waar al hele-
maal geen wil tot verhuizen bestaat. 

PROBLEMEN DOORSCHUIVEN
Anderzijds lijkt het erop dat de stad voor de zoveel-
ste keer probeert de problemen door te schuiven naar
het noorden. Het complex aan de Noorderlaan ligt
immers pal tegenover de wijk Luchtbal, waar al jaren
een samenlevingsprobleem tussen mensen van ver-
schillende afkomst en religieuze overtuigingen
heerst: het resultaat van de massale concentratie van
bevolkingsgroepen met totaal verschillende tradi-
ties en achtergronden, vergelijkbaar met ons Merk-
semse ‘Dokske’. 
De Luchtbal grenst feitelijk aan de Merksemse ach-
tertuin. We hebben dus goede redenen om ons vra-
gen te stellen bij de inplanting
van de supermoskee.

Bart Van Reeth
Organisatieverantwoordelijke 

N-VA Merksem
bart.vanreeth@n-va.be

Een supermoskee 

in onze achtertuin

Beter een goede buur dan een verre vriend

Sociaal wonen betekent in Antwerpen een mix
van talen en nationaliteiten. Dat dit wel eens

voor leefbaarheidsproblemen zorgt, moeten we
niet onder stoelen of banken steken. Alle initiatie-
ven om het samenleven te bevorderen zijn daarom
welkom. 

GEEN CONCIËRGES
Spijtig genoeg maakt niet iedereen daar gebruik van.
Zo viste Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans uit
dat Woonhaven, dat via de sociale economie een be-
roep kon doen op een aantal conciërges, er tot hiertoe
geen enkele in dienst nam wegens ‘te druk met de
fusie-operatie’. Ook het profiel van de conciërges –
ze moeten langdurig werkloos zijn – staat Woonha-
ven blijkbaar niet aan. Gent telt intussen negen con-
ciërges die zeer nuttig werk verrichten in en rond de
sociale woningen. Ondanks alle berichten over
sluikstort, vandalisme, criminaliteit, … lijkt Woon-
haven vooralsnog geen problemen te zien. 

TAALTEST 
Ook op Vlaams niveau kan het nog beter. Zo werd in
2008 de taalbereidheid voor sociale huurders inge-
voerd. Liesbeth polste bij Vlaams minister van
Wonen Freya Van den Bossche naar de effecten van
de maatregel. Het resultaat is pover: slechts één be-
woner werd beboet wegens het niet naleven van de
taalvereisten. Liesbeth stelt dan ook voor dat de
huisvestingsmaatschappijen de taal- en inburge-
ringsgegevens beter regi-
streren en zelf nagaan in
welke mate de huurder
Nederlands spreekt en in-
geburgerd is. Voor de N-
VA blijft kennis van de taal
immers dé sleutel tot inte-
gratie. 

Vlaams Parlementslid 
Liesbeth Homans: 

“Sociale huurders moeten
geen boek van Hugo Claus

kunnen lezen, maar ze moe-
ten wel aan hun buren kun-

nen vragen wanneer het
vuilnis moet buitenstaan.”

Hebt u opmerkingen over 
sociaal wonen in Merksem? 
Aarzel niet ze te melden via

liesbeth.homans@vlaamsparlement.be



N-VA Merksem wil vuist maken tegen verloedering straatbeeld

Probleem van De Baan?

De stad Antwerpen onderzoekt elke drie jaar het
commerciële aanbod van de 58 winkelgebieden

die onze stad rijk is. In 1997 werd deze inventarisatie
voor het eerst gemaakt. Sindsdien gaat de Bredabaan
elk jaar verder achteruit. 

De grote trend die sinds jaren onomkeerbaar lijkt, is dat
winkelketens wegtrekken en dat hun plaats wordt in-
genomen door tweedehands- en faillissementszaken.
Daardoor zakt de algemene uitstraling van de Breda-
baan tot een zieltogend niveau.

INGRIJPEN
Nochtans kunnen steden
en gemeenten zelf via een
stedenbouwkundige ver-
ordening voorschrijven
waaraan handelspanden
moeten voldoen alvorens
ze de toestemming krijgen
om te openen. Zo kan bij-
voorbeeld eenvoudig vast-
gelegd worden welke
materialen er gebruikt mogen worden, welke kleuren
toegestaan zijn, op welke manier de naam van de han-
delszaak aangebracht moet zijn enzovoort. Inhoudelijk
kan zo’n verordening ook genoeg ruimte openlaten om
de stad Antwerpen en het district Merksem voldoende
armslag te geven om in het geval van een foutieve
winkeluitstraling in te grijpen.

KWALITEITSVOORSCHRIFTEN
Als we de Bredabaan leefbaar en toonbaar willen hou-
den, dringt een inventarisatie van het overaanbod van
sommige handelszaken zich eveneens op. Duidelijke
afspraken over de kwaliteit zijn hierbij essentieel. Zo
wenst N-VA Merksem dat er een reglement komt dat

hoge kwaliteitseisen kan stellen aan nieuwe én oude
winkels. In principe kan een lokaal bestuur geen ver-
bod opleggen aan handelaars om een zaak te openen.
Maar om malafide ondernemingen vóór te zijn, kan een
lokale overheid de bewegingsruimte verkleinen door
duidelijke voorschriften op te leggen. 

DUIDELIJKE SPELREGELS
N-VA Merksem denkt daarbij aan doorgedreven in-
specties rond brandveiligheid, het al dan niet aanlei-
ding geven tot verstoring van de openbare orde, oog
voor hygiëne en het naleven van stedenbouwkundige
afspraken ... Ook door het afleveren van tijdelijke ver-
gunningen die na enkele jaren
geëvalueerd worden, kan vol-
gens N-VA Merksem kort op de
bal gespeeld worden om ‘onder-
nemers’ die het niet zo nauw
nemen met deze regels tijdig te
ontmoedigen.

David Dogge
Voorzitter N-VA Merksem

david.dogge@n-va.be

Op 7 mei 2011 is de nieuwe Jong N-VA-afdeling in Merksem officieel
van start gegaan. De spetterende startdag voor jong en oud was meteen
een schot in de roos! 

In cafe ‘den Breughel’ aan de Bredabaan in Merksem konden de aller-
kleinsten genieten van kinderanimatie, pannenkoeken en ijsjes. Maar het
echte feest begon om 22 uur. De Merksemse jongeren konden kennis maken
met de drie bestuursleden van Jong N-VA Merksem in een leuke en aan-
gename partysfeer. De vele geïnteresseerden werden alvast uitgenodigd
om eens een kijkje te komen nemen op een van onze vergaderingen.

Klokslag middernacht kwam de klap op de vuurpijl. Jong N-VA gaf een gratis vat aan alle aanwezigen en N-VA-
Fractieleider in de Kamer Jan Jambon verraste alle aanwezigen met een blitzbezoek. Met het succes van onze start-
dag nog vers in het geheugen, zullen we een dergelijke activiteit zeker nog een keertje overdoen.

Tot dan!?
Jef Van Hyfte

Voorzitter Jong N-VA Merksem

Jong N-VA Merksem neemt spetterende start

Leegstaande 
handelspanden vinden

vaak geen 
herbestemming 

als winkel. 
De N-VA wil de piste
bekijken om ze weer

als woning in te 
richten.

De uitstraling van de Bredabaan gaat er
jaar na jaar op achteruit.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!


