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Klink samen met N-VA Merksem op het nieuwe jaar

Iedereen welkom! Gratis toegang. Schrijf in via 
www.n-va.be/merksem en krijg een extra drankbon.

Gastspreker
Vlaams minister 
Zuhal Demir

Merksem opgenomen in cameranetwerk
De voorbije jaren investeerde Antwerpen fors in de uitbreiding van het cameranetwerk van de lokale politie. 
Het aantal veiligheidscamera’s is de vorige bestuursperiode maar liefst vervijfvoudigd. In 2012 waren er  
een honderdtal camera’s, vooral in de binnenstad. Nu zijn dat er meer dan vijfhonderd. In 2017 stak het  
cameranetwerk de Ring over. Eerst waren Borgerhout extra muros, Deurne en de Bist in Wilrijk aan de 
beurt. In juni 2018 besliste het stadsbestuur om ook Merksem toe te voegen aan het cameragebied. In de 
omgeving van de Bredabaan en ’t Dokske zijn de veiligheidscamera’s ondertussen operationeel.

Districtsburgemeester Luc Bungeneers was al langer vragende 
partij voor camera’s. Hij was dan ook blij met het nieuws:  
“Merksem wordt steeds groener en aangenamer dankzij onze 
investeringen in vernieuwde straten en pleinen. Met camera’s 
maken we ons district ook veiliger en leefbaarder. Daar plukken 
alle Merksemnaren de vruchten van: bewoners, handelaars én 
bezoekers.”

Overlast aanpakken
“De camera’s kunnen niet alleen ingezet worden in de strijd 
tegen criminaliteit, zoals overvallen en diefstallen”, vertelt  
burgemeester Bart De Wever. “Ze zijn ook zeer belangrijk voor 
de aanpak van overlast. Dat kan gaan van sluikstort tot het  
bewaren van de rust op pleintjes en in speeltuinen.” 

Mobiele camera’s
De stad en de politie investeren de komende jaren niet alleen 
in vaste, maar ook in mobiele camera’s. Die kunnen politie en 
stadstoezicht flexibel en gericht inzetten wanneer een bepaalde 

problematiek opduikt in een buurt, bijvoorbeeld bij een  
inbrakenplaag of sluikstort.

Nog uitbreiden
Het vaste cameranetwerk in Merksem kan in de toekomst nog 
verder uitgebreid worden. De politie analyseert daarvoor voort-
durend wat de noden en opportuniteiten zijn. Maar dankzij de  
mobiele camera’s kunnen we elke problematiek dus nu al in 
beeld brengen.

“Met de nieuwe camera’s is er een  
belangrijke stap gezet om van 
Merksem een nog veiligere thuis  
te maken”, besluit Luc  
Bungeneers.

N-VA Merksem wenst 
u een prachtig 2020!

De Volkslust - Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem

Districtsburgemeester Luc 
Bungeneers en Antwerps 
burgemeester Bart De Wever.

Zaterdag 

18 januari 

Deuren open 

om 19 uur 

Zondag 16 februari van 10 tot 13 uur
Wijkbezoek Distelhoek, ingang achter Hansa-blok
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Slim investeren 
in het openbaar 
domein
Het district investeert in zijn straten en 
pleinen met aandacht voor (verkeers)- 
veiligheid, bereikbaarheid en comfort 
voor alle weggebruikers. Stap voor stap 
maken we Merksem veiliger, met speci-
fieke aandacht voor schoolomgevingen. 
Verder worden er op enkele locaties extra 
fietsstallingen geplaatst om fietsers het 
comfort te bieden dat ze verdienen.

Aandacht voor alle 
Merksemnaren
Merksem wil jongeren fysieke en  
psychische ruimte bieden en ondersteunt 
daarom verschillende organisaties. 

Met initiatieven zoals Speelkasteel tijdens 
de schoolvakanties en de Buitenspeel-
dag heeft Merksem daarnaast een mooi 
vrijetijdsaanbod voor kinderen. Speel- en 
sportterreinen worden vernieuwd volgens 
ouderdom. De komende jaren steken we 
heel wat speeltuinen in een nieuw jasje. 

Ook aan onze senioren wordt gedacht: 
het district helpt mee eenzaamheid te 
bestrijden door senioren aan te moedigen 
om actief te blijven deelnemen aan de 
samenleving. Merksem pleit ook voor een 
dienstencentrum in domein Distelhoek.

Tot slot krijgt dierenwelzijn nog meer 
aandacht. We bekijken de mogelijkheid 
om nog een extra grote hondenloopzone 
te realiseren.

Kwaliteitsvol groen
Merksem zet in op het behoud en onder-
houd van het bestaande groen op zijn 
openbaar domein en in zijn parken. Het 
van de gemeente Schoten aangekochte 
gedeelte van het Bouckenborghpark 
ruimen we op en richten we in. Door 
de volledige heraanleg van de Gaston 
Berghmansdreef wordt de toegang tot 
het Bouckenborghpark opnieuw een 
aangename plek. De Ryenlanddreef krijgt 
groene accenten en in het Gemeentepark 
wordt de oude vogelkooi vervangen door 
een modern exemplaar.

MXM: een nieuw, 
driemaandelijks 
magazine
Merksem zet in op digitale communicatie 
via zijn website en sociale media, maar 
kiest ook voor een eigen driemaandelijks 
magazine met relevante informatie voor 
de Merksemnaren.

Samenwerken 
met partners
Het districtsbestuur wil zijn beleid 
realiseren door een dynamische 
samenwerking met allerhande  
partners. Er worden betoelagings-
overeenkomsten afgesloten met ver-
schillende Merksemse verenigingen.

Merksem gelooft in de kracht van 
zijn inwoners en stimuleert op 
verschillende manieren participatie 
door burgers, bewonersgroepen, 
verenigingen en scholen.

Meerjarenbudget 2020-2025
Ambitieuze plannen voor Merksem
De Merksemse districtsraad keurde onlangs de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Het bestuurs- 
akkoord, dat begin 2019 goedgekeurd werd, wordt in die meerjarenplanning concreet gemaakt.  
Een overzicht.

Masterplan voor 
’t Dokske
We werken een masterplan uit 
voor ’t Dokske. Het district kiest er 
bewust voor om extra aandacht te 
besteden aan die buurt.

Dit is slechts een greep uit onze plannen voor een beter Merksem. Wilt u meer weten over de investeringen in uw district?  
Kijk dan op www.n-va.be/merksem

Een dynamisch 
Merksem
Merksem wil zijn inwoners motiveren  
om te sporten en te bewegen. De vele 
sportclubs waaraan het district rijk is,  
zijn daarbij een onmisbare schakel. Ze 
worden verder ondersteund. Ook school-
sport krijgt onze aandacht.

Topsportevenementen zoals het Inter- 
nationaal Atletiekgala, het Antwerp 
Handball Tournament van OLSE en  
het gymgala van Klimop RT kunnen 
opnieuw op steun rekenen.

Alle Merksemnaren moeten de kans krijgen 
om zich op cultureel vlak te ontplooien en 
kennis te maken met het culturele aanbod 
en de historische troeven van Merksem. 

Grote evenementen zoals Schaal Sels en 
de Stroboerenmarkt, de dameswieler-
wedstrijd Merxem Classic, de Kunst-, 
Ambachten- en Rommelmarkt, Cluyse-
kermis, de Vredesfeesten, Zomerpark en 
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, 
zijn evenementen waarvan het districts-
bestuur hoopt dat ze veel volk op de been 
blijven brengen.
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De N-VA voor u aan het werk

Nabilla Ait Daoud, schepen van 
Ontwikkelingssamenwerking

Stad investeert in 
ontwikkelingssamenwerking
“Ontwikkelingssamenwerking is niet 
hetzelfde als liefdadigheid. De stad investeert 
bewust in projecten die duurzaam bijdragen 
aan de lokale ontwikkeling in de eigen regio. 
De focus ligt daarbij op onderwijs, gezondheid 
en zelfredzaamheid. We kiezen voornamelijk 
voor regio’s die een band hebben met onze 
Antwerpse stadsgemeenschap.”

Fons Duchateau, schepen van 
Stadsreiniging

We beschermen onze mensen van 
de stadsreiniging
“Agressie tegen mensen die onze stad proper 
houden neemt toe. Dat aanvaard ik niet. 
Respect voor onze mensen én hun werk: het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is er een 
minderheid voor wie zelfs dat te veel gevraagd 
is. Voor hen bestaan er geen verzachtende 
omstandigheden: we doen er alles aan om hen 
te vervolgen. Tot slot nog een tip: geef de mensen 
van de stadsreiniging eens een compliment of 
een bedankje. Als tegengif voor de agressie die 
ze onterecht moeten verwerken.”

Provincie brengt duidelijkheid over 
speedpedelec
“In de provincie Antwerpen rijden er 6 500 
speedpedelecs rond. Maar een visie over de 
plaats van de speedpedelec op de weg en 
aangepaste verkeersborden ontbreken. 
De provincie neemt een voortrekkersrol op 
om met alle wegbeheerders duidelijkheid 
te scheppen voor speedpedelec-bestuurders. 
Hoog tijd, want steeds meer pendelaars ruilen 
hun auto in voor zo’n snelle fiets.”

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Eerste stadsmariniers gaan aan de slag
“In het voorjaar gaan de eerste drie stadsmariniers 
aan de slag in de wijken Kiel, Deurne-Noord 
en Oud-Merksem. Stadsmariniers werken 
autonoom van de stedelijke administratie en 
worden rechtstreeks aangestuurd door de 
burgemeester. Ze hebben de bevoegdheid om 
onder meer de lokale politie, toezichtsdiensten, 
de dienst stadsonderhoud, scholen en middenstands-
verenigingen rond de tafel te brengen. 
Stadsmariniers kunnen zo heel snel en gericht 
veiligheidsproblemen aanpakken en de 
leefbaarheid van onze stad verbeteren.”

Bart De Wever, burgemeester

Ringfietspad 2.0 is klaar
“Precies een jaar na de start van de werken 
ging het vernieuwde Ringfietspad tussen 
de Luitenant Lippenslaan en de Stenen-
brug open. Het fietspad loopt onder de 
Stenenbrug door. Zo kunnen fietsers er 
voortaan zonder hindernissen doorrijden. 
Met een berm langs het Ringfietspad 
testen we een van de leefbaarheids-
maatregelen langs de Ring uit. Zodra de 
temperatuur het toelaat, plant de stad er 
5 400 nieuwe boompjes.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit 

Antwerpen wordt klaargestoomd 
voor een nieuwe Gouden Eeuw
“De komende jaren zetten we de stad van 
de toekomst in de steigers en maken we 
Antwerpen klaar voor een nieuwe Gouden 
Eeuw. De belangrijkste pijlers zijn de 
heraanleg en versteviging van de Schelde-
kaaien, het project Lageweg in Hoboken, 
een schitterend park op de Gedempte 
Zuiderdokken en de herontwikkeling van 
de Arenawijk. We investeren ook verder 
in de Droogdokkensite, de innovatieve 
Stadshaven en de Slachthuissite.”

Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling

537_19S_Derde_pag_Antwerpen.indd   1537_19S_Derde_pag_Antwerpen.indd   1 28/11/2019   13:04:5428/11/2019   13:04:54



Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


