
Beste Merksemnaar, 

Sporten is gezond en leuk. We hebben de laatste zes jaar 
dan ook heel wat inspanningen geleverd om Merksem verder 
uit te bouwen als sportdistrict. 

Want we willen iedereen in beweging brengen, op zijn of 
haar niveau. Dat kan alleen onder de beste omstandigheden 
en in moderne en optimale sportinfrastructuur.

Als schepen voor sport en als districtsburgemeester hebben we 
deze zes jaar dan ook heel wat geïnvesteerd. Omdat we vinden 
dat de sportieve Merksemnaar de beste omstandigheden 
verdient om te bewegen. Of het nu gaat om een sportveldje 
in de buurt, of om een sporthal of atletiekpiste voor de 
topsporter... We hebben niet stil gezeten.

Met de N-VA zetten we Merksem in beweging. 
Maar het werk is nog niet af. Daarom vragen wij op 14 
oktober opnieuw uw vertrouwen.  

Merksem ligt ons nauw aan het hart en we willen er ook de 
volgende zes jaar graag zorg voor dragen.

Luc Bungeneers  
Lijsttrekker districtsraad

Ludo Van Campenhout  
Voorlaatste plaats gemeenteraad
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1. BUNGENEERS Luc

2. SIMONS Wendy

3. VAN DEN BEMPT Patrick

4. SOMERS Lia 

5. SLEECKX Luc

6. DUMON Jan 

7. LAMIGAN-KALINGART Imelda

8. FRENSCH Jari

9. NIELSEN Carla

10. VERHOEVEN Iris

11. COSTROP Curt

12. BUILAERT Johan

13. DOGGE David

14. VAN DEN NEUCKER Gie

15. NEWSOME Sheryl

16. SUYKERBUYK Annick

17. HOREMANS Kelly

18. GORRÉ Yoni

19. VAN DEN BOGAERT Eva

20. SNYKERS Marie-Rose

21. WELLENS Peter

22. VAN BAREN Nathalie

23. JOCHEMS Wim

24. HENDRICKX Edwin

25. GIELEN Herman

1. DE WEVER Bart

...
54. VAN CAMPENHOUT Ludo

55. 

N-VA ZET MERKSEM IN BEWEGING 
MERKSEM SPORTDISTRICT

Als Antwerps sportschepen heb ik steeds alles 
in het werk gesteld om zoveel mogelijk mensen 
aan het sporten en bewegen te krijgen. Door 
extra sportinfrastructuur te bouwen proberen 
we het voor iedereen mogelijk te maken om 
in een moderne en comfortabele omgeving 
te sporten. Uiteraard heb ik daarbij extra 
aandacht voor het district Merksem, vanwaar 
ik afkomstig ben.

“

”Ludo Van Campenhout
Voorlaatste plaats gemeenteraad

HOE GELDIG STEMMEN?
U brengt uw stem uit door op het scherm te drukken bij 
een of meerdere kandidaten. U stemt dus ook geldig door 
meerdere kandidaten een voorkeurstem te geven.



Naast de Gabriel Theunisbrug creëren we 
binnen een publiek-private samenwerking 
een aangename sportieve toegangspoort voor 
Merksem. Vanaf september 2018 kan er gesport 
worden in het gloednieuwe Basketcenter aan 
de Gasthuishoevestraat. Het wordt een modern 
sportcomplex voor de Giants met onder andere 3 
indoorbasketbalvelden, 1 buitenveld en een 3 on 
3-veld, een fitness- en kineruimte, kleedruimtes 
en een cafetaria. 

Naast het nieuwe basketcenter komt een 
parkeerterrein voor 630 auto’s, dat tevens 
gebruikt kan worden door bezoekers van 
evenementen in het nabijgelegen Sportpaleis en 
de Lotto Arena.

“

”Ludo Van Campenhout
Voorlaatste plaats gemeenteraad

OOK DE LIEFHEBBERS VAN GEVECHTSSPORTEN KOMEN 
IN MERKSEM AAN HUN TREKKEN. 
The Bulldogs, geleid door meervoudig wereldkampioene 
Daniella Somers, bestonden vorig jaar 25 jaar. De club, 
die gevestigd is aan de oude Bredabaan, werd daarvoor 
gehuldigd op het districtshuis.

Dat was meteen een gepast moment om stil te staan bij de 
staat van de huidige trainingsinfrastructuur. Doordat steeds 

meer jongeren zich aansluiten bij The Bulldogs, werden de 
lokalen te klein. Onder impuls van Merksem districtsraadslid 
David Dogge (N-VA) ging schepen Ludo Van Campenhout 
(N-VA) de afgelopen maanden op zoek naar een oplossing 
voor de ambities van de club om op het huidig complex uit te 
breiden. Samen met de club wordt deze droom gerealiseerd: de 
uitbreiding van het trainingscentrum aan de oude Bredabaan.

Een belangrijke opdracht binnen ons 
sportbeleid is te zorgen voor topinfrastructuur 
voor onze sporters en hun clubs, zodat ze onder 
de beste omstandigheden kunnen doorgroeien. 
De explosieve groei van The Bulldogs kunnen 
we alleen maar toejuichen. Daarom hebben 

we samen met de club naar oplossingen 
gezocht om van die uitbreiding een 
succes te maken.

Door het enorme succes van The Bulldogs bleek 
de huidige accommodatie aan de Bredabaan 
niet meer te voldoen aan de noden van de tijd. 
De club kent inmiddels 600 aangesloten leden 
die allemaal moeten kunnen sporten en dit 

gebeurt momenteel in een zeer 
krappe behuizing. Ik ben verheugd 
dat schepen Van Campenhout 
op mijn vraag is ingegaan om de 

situatie van The Bulldogs te 
verbeteren.

“ “

” ”
Ludo Van Campenhout

Voorlaatste plaats gemeenteraad

David Dogge
13e plaats districtsraad Merksem 

Lijstduwer eerste kolom

We bouwden de Rode Loop verder uit tot 
een succesvolle sportsite met onder meer een 
extra sporthal geschikt voor rolstoelsporten. 
Er kwam kunstgras voor de City Pirates en 
een nieuw sanitair blok voor de Merksemse 
Tennis Club. De atletiekpiste voor Olse 
werd opgeknapt en opgewaardeerd tot een 
volwaardige piste met acht banen van 400 
meter en andere atletiekdisciplines.

Net zoals in het gemeentepark lieten 
we in het domein Distelhoek een 
moderne en veilige speeltuin bouwen.

“

”

”

Luc Bungeneers
Lijsttrekker districtsraad

Luc Bungeneers
Lijsttrekker districtsraad

Ludo Van Campenhout
Voorlaatste plaats gemeenteraad

“

Het district Merksem vernieuwde het sport- en 
recreatiedomein Distelhoek met comfortabele 
wandelpaden, een calisthenicsparcours, een 
trapveld en een basketterrein. 

Ludo Van Campenhout en Luc Bungeneers doen er alles 
aan om de Schaal Sels voorgoed haar volkse karakter terug 
te geven, met start/aankomst en doortochten in Merksem.


