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merksem investeert 1,6 miljoen euro 
in spel en sport voor jeugd
Merksem is een district met heel wat speel- en sportmogelijkheden. Het huidige 
bestuur blijft echter investeren in de vernieuwing en uitbreiding van de speel- en 
sportterreinen. Districtsburgemeester Luc Bungeneers toont u welke speel- 
terreinen het district Merksem aan het eind van deze legislatuur gerealiseerd zal 
hebben voor de Merksemse jeugd.

Twee volledig vernieuwde speelterreinen: 
•	 In	het	Fort	van	Merksem:	verschillende	

speelzones	voor	alle	leeftijdsgroepen	
(juni	2017)

•	 Op	het	Kwadeveldenplein:	voetbalveld,	
speeltoestellen,	fietsenstallingen,	pick-
nicktafels,	veel	groen	en	comfortzones	
om	rustig	te	zitten.	(juni	2017)

Eén speel- en ontdekkingsbos in Bouc-
kenborghpark	(start	werken:	zomer	2017):	
avontuurlijke	speelzone	met	natuurlijke	
elementen	voor	jong	en	oud.

Herinrichting Distelhoek: vernieuwing	
van	het	basketterrein,	de	installatie	van	een	
ruimte	voor	calisthenics	en	de	aanleg	van	trapveldjes.

Werk in voorbereiding
Achter	de	schermen	plannen	we	de	komende	maanden	de	vernieuwing	van	nog	
drie	andere	grote	en	kleine	speelterreinen:	Leiebos,	de	Krokusstraat,	en	het	speel-	
en	sportterrein	aan	de	Wijngaardberg.	In	alle	projecten	pompen	we	in	totaal	1,6	
miljoen	euro	zodat	onze	jongeren	heerlijk	en	vooral	veilig	kunnen	ravotten.

	Het huidige bestuur investeert sterk 
in de vernieuwing en uitbreiding van de 

speel- en sportterreinen voor de Merk-
semse jeugd. Zo werd het speelterrein aan 

het Kwadenveldenplein heraangelegd.

merksem krijgt 
nieuwe sporthal

de kogel is door de kerk: de 
nieuwe sporthal de rode loop 
komt er en wel op zeer korte 
termijn! 

Zoals de naam het zelf zegt: 
deze zaal gaat deel uitmaken 
van het bestaande sportcom-
plex langsheen de straat met 
dezelfde naam. ook de onlangs 
totaal vernieuwde looppiste 
bevindt zich daar. Het wordt een 
kwaliteitsvolle sportzaal die aan 
alle vereisten van de moderne 
binnensportbeoefening voldoet. 

“Zo zal de zaal beschikken over 
verscheidene speelterreinen 
voor verschillende balsporten en 
ook de g-sporters (sporters met 
beperkingen) zullen uitgebreid 
aan hun trekken komen. de 
sporthal zal in de tweede helft 
van 2018 klaar zijn”, aldus 
merksems schepen bevoegd 
voor sport Herman Gielen.

 Luc Bungeneers, 
districtsburgemeester

start werken speelpleinstraat  p.2 Paintball en BBQ met Jong N-VA  p.2
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Mobiliteit: de knip van de Leien
De mobiliteitsproblemen van Antwerpen slepen al twintig jaar aan. 
De vorige stadsbesturen hebben steeds nagelaten om knopen door 
te hakken. Plannen en ideeën waren er genoeg. Maar op het einde 
van de dag slibde Antwerpen toe. De situatie was onhoudbaar. 
Voor álle weggebruikers.

 
De N-VA gooide het roer vanaf 2013 om. Met daadkracht pakken we de uitdagin-
gen met beide handen aan. En werken we hard aan de mobiliteit en leefbaarheid 
van onze stad. In juni begonnen de werken aan het Operaplein en de Noorderleien. Ook op andere plekken is het een en al  
bedrijvigheid. Dat brengt hinder met zich mee. Voor onszelf, voor de bereikbaarheid van onze bedrijven en voor onze bezoekers. 
Maar we moeten er de volgende maanden samen door. 
 
Er zijn tal van maatregelen om onze stad bereikbaar te houden en de impact van de werken te verminderen. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de gloednieuwe tramtunnel onder de Leien waar de lijnen 8 en 10 gebruik van kunnen maken. Ook fietsers en wandelaars 
kunnen rekenen op extra aandacht tijdens de werken. Het volledige overzicht vindt u op www.slimnaarantwerpen.be. Als we 
goed geïnformeerd en op tijd vertrekken, geraken we allemaal vlotter op onze bestemming.

Monument Peter Benoit in ere hersteld
Voor gedeputeerde Luk Lemmens kwam er zondag 28 mei een einde aan een jarenlange strijd. Na 30 
jaar stroomt er eindelijk weer water door de Peter Benoitfontein in het Harmoniepark. Het monument 
werd dankzij steun van Vlaams minister-president Geert Bourgeois in ere hersteld. 

“Hoewel we het monument liever op de oorspronkelijke plaats voor de Opera hadden gezien, ben ik blij 
dat we dit verhaal tot een goed einde hebben kunnen brengen”, aldus een opgetogen Luk Lemmens.

Zomers plezier in Sportopia
Sportopia in Spoor Noord is zo’n succes, dat het langer open blijft. “Vroeger was dit sportpretpark 
open van half juli tot half september”, zegt schepen bevoegd voor sport Ludo Van Campenhout. “Nu 
is Sportopia open tot na de herfstvakantie in november.” 
 
Enkele attracties voor dit jaar zijn: de Bounz trampoline, een stormbaan, een indoor skatepark, een 
dubbele circustrapeze, drie tubingbanen en een freerunningparcours. Om het aanbod voor een  
langere periode aantrekkelijk te houden, veranderen de attracties regelmatig. 

Huisdier in de kijker
“Ook tijdens de zomervakantie verdienen onze huisdieren de nodige aandacht”, benadrukt schepen 
Nabilla Ait Daoud. “Het chippen van de huiskat (met een tussenkomst vanuit de stad in de maand 
juni) kan al veel leed voorkomen. Bovendien is het belangrijk om een huisdier niet in een warme auto 
te laten wachten.”  
 
Ook voor de zwerfkatten in de stad worden de nodige maatregelen genomen. Zo kijken we erop toe dat  
ze het nodige en juiste voedsel krijgen, voldoende drinken krijgen en dat er in een aangepaste  
behandeling voorzien wordt bij de dierenarts indien nodig.

“We werken hard aan de mobiliteit en leefbaar-
heid van onze stad. En op het einde van de rit 
gaat Antwerpen er reuzenstappen op vooruit!”

schepen bevoegd voor openbare werken Koen Kennis

start werken speelpleinstraat/Terlindenhofstraat
Einde deze zomer is het dan eindelijk zover en kunnen de werken aan 
de Speelpleinstraat en de Terlindenhofstraat starten. Een belangrijk 
project dat kadert in de verdere realisatie van het project Groen Hart 
Merksem. Schepen Wendy Simons, bevoegd voor onder meer Publiek 
domein, licht het dossier verder toe.

“Dit	is	zonder	meer	het	belangrijkste	project	dat	we	deze	legislatuur	
zullen	realiseren.		Het	laatste	gedeelte	van	de	Terlindenhofstraat	(tussen	
de	Speelpleinstraat	en	de	Rode	Loopstraat),	wordt	volledig	heraange-
legd.	Daarbij	wordt	het	fietspad	doorgetrokken	
vanuit	de	bestaande	Terlindenhofstraat	in	beide	
richtingen,	en	zal	ook	een	volwaardige	parkeer-
strook	in	gans	de	straat	worden	aangelegd.	De	

Speelpleinstraat	wordt	dan	weer	ingericht	als	
fietsstraat.	Dat	betekent	dat	fietsers	er	voorrang	krijgen,	maar	dat	autoverkeer	anderzijds	wel	moge-
lijk	blijft.	Dat	is	belangrijk	om	onder	meer	de	bereikbaarheid	van	de	kinderopvang	te	garanderen.	
Daarnaast	wordt	ook	de	bestaande	parking	verder	
geoptimaliseerd.		  Wendy simons, schepen bevoegd voor mobiliteit, lokale economie,  

middenstand, openbare werken, markten en foren

merksem houdt haar senioren in 
beweging
Sinds	enkele	jaren	kunnen	senioren	in	ons	district	deel-	
nemen	aan	de	Seniorensportdagen.	Tijdens	deze	dagen	
wil	het	district	Merksem	senioren	motiveren	om	aan	li-
chaamsbeweging	te	doen.	Dat	houdt	hen	actief	en	gezond.	

Districtsraadslid David Dogge	vroeg	aan	bevoegd		
schepen	Herman	Gielen	om	meer	uitleg	over	het	succes	
van	de	Seniorensportdagen	en	kwam	te	weten	dat	ook		
in	2017	opnieuw	verschillende	initiatieven	worden		
genomen	om	de	Merksemse	senior		
aan	het	bewegen	te	krijgen.	

Merksemse	senioren	die	ook	mee	willen		
doen	kunnen	terecht	bij	de	Merksemse		
sportantenne:	tel.	03	338	72	68	of		
sportantenne.merksem@stad.antwerpen.be

Verkeer in Campiniastraat stuk 
veiliger dankzij nieuw fietspad

Na	de	afbraak	van	de	IJzerlaanbrug	en	de	opening	van	de	
prachtige	fietsbrug	was	in	de	Campiniastraat	een	onveilige	si-
tuatie	ontstaan	voor	fietsers.	Districtsraadslid David Dogge,	
zelf	bewoner	van	de	buurt,	trok	mee	aan	de	alarmbel.	Om	de	
situatie	zo	snel	mogelijk	recht	te	zetten	begon	de	aannemer	
sneller	dan	voorzien	met	de	aanleg	van	een	fietspad	en	werd	
het	comfort	van	de	fietsers	inmiddels	aanzienlijk	verbeterd.

Paintball en BBQ van Jong N-VA merksem
Jong N-Va merksem organiseert haar tweede editie van de Paintball + BBQ. 

Zaterdag 12 augustus
•	 13 tot 16 uur - stafort in stabroek: PaiNtBall
•	 16.30 - ... de Volkslust in merksem: BBQ (buffet & drie stukken vlees)
deze supercombo kost maar 30 euro voor onze leden en 35 euro voor de niet-
leden. kom je liever alleen naar de BBQ? dat kan. dan betaal je 15 euro als lid 
en 20 euro als je geen lid bent. 

als je deze geweldige dag niet wil missen, stuur dan zo snel mogelijk een mailtje 
naar jari.frensch@n-va.be

 Eind deze zomer gaat de Speelpleinstraat op de 
schop. Daarbij wordt o.a. het fietspad doorgetrok-
ken vanuit de Terlindenhofstraat en dit in beide 
richtingen
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /


