
HERAANLEG GEMEENTEPARK 
KAN AL DIT JAAR VAN START GAAN

Het district Merksem reserveert in zijn begroting 2011 een aanzienlijk bedrag voor
de vernieuwing en verbetering van diverse recreatieve projecten. Zo komen er
onder andere een fit-o-meter en loopparcours in het gemeentepark. Mogelijk wordt
dit jaar al begonnen met de heraanleg. 

Zo starten de eerste voor-
zichtige projecten die uit-
eindelijk moeten leiden
naar het Groen Hart
Merksem. Ook wordt er
gestart met de heraanleg
van het sportgedeelte van
de recreatiezone Distel-
hoek. Deze werken zul-
len gecombineerd wor-
den met de vernieuwing
van het spelgedeelte. Het
district zou deze heraan-
leg al in 2012 gerealiseerd
willen zien.

met Jan Jambon
(N-VA-fractieleider Kamer van

volksvertegenwoordigers)

Zondag 13 februari 2011 
om 11.00 uur

Taverne Distelhoek
Oortbroek 4

2170 Merksem

Jan Jambon bespreekt de actuele
stand van zaken in de federale
onderhandelingen en gaat ook

andere hete politieke hangijzers
niet uit de weg. 

Na afloop maakt Jan Jambon de
nodige tijd vrij om een antwoord

te geven op uw vragen. 

Aperitiefgesprek 
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District Merksem investeert 
in recreatieve zones

V.U. David Dogge
Roederdelft 3
2170 Merksem

204/10

Prijsvraag
Bij elke editie trekt onze foto-
graaf erop uit om een stukje
Merksem vast te leggen op foto.
Weet u waar dit kiekje getrok-
ken werd? 

Stuur dan uw antwoord naar
david.dogge@n-va.be en maak
kans op een mooi leeuwen-
pakket. De winnaar wordt per-
soonlijk door ons gecontacteerd.

N-VA MERKSEM
wenst iedereen 
een voorspoedig

2011
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Het afgelopen Offerfeest en de stiekem opgeno-
men beelden uit diverse slachthuizen waren

voor N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen aanleiding
om zijn oude wetsvoorstel, dat een einde wil stellen
aan het onverdoofd ritueel slachten van dieren,
opnieuw in te dienen. Helaas werd dit wetsvoorstel
in de vorige legislatuur niet behandeld. 

Hoewel het Antwerpse stadsbestuur haar zegen gaf
om maatregelen toe te passen die het slachten onder
verdoving moesten bevorderen werd het de
Antwerpse moslims omwille van een administratie-
ve fout toch toegestaan om hun dier zonder verdo-
ving te laten slachten. 

ONAANVAARDBAAR
‘Onaanvaardbaar’ vindt David Dogge (N-VA
Merksem). “Ethisch valt het immers niet te verdedi-
gen waarom men voor bepaalde bevolkingsgroepen
een uitzondering zou maken terwijl de meeste
Antwerpenaren zich gewoon netjes aan de regels
houden. In onze maatschappij is de consumptie van
vlees breed aanvaard, toch wenst de gemiddelde
burger dat zijn vlees op een zo diervriendelijk
mogelijke wijze op zijn bord belandt. De beslissing
om het slachten zo pijnloos mogelijk te maken mag
dan ook onder geen beding onder druk komen te
staan vanwege de angst om een specifieke bevol-
kingsgroep voor het hoofd te stoten. Veel beter nog
zou de Stad haar inwoners ervan moeten overtuigen
om het offerfeest te vieren met het storten van een
geldelijke gift. Zo wordt op de meest ingrijpende
wijze onnodig dierenleed vermeden De moslim-
executieve en imams in ons land blijven het ver-

doofd slachten afwijzen. Nochtans kiest 21 % van de
moslims voor verdoving, staat 30 % er neutraal
tegenover en wil maar liefst 72 % van hen een schen-
king zien als goed alternatief!” 

GRUWELIJKE BEELDEN
Linda Verlinden van N-VA Wilrijk gaat verder: "Uit
onderzoek blijkt dat  92 % van de schapen, 22 % van
de kalveren en 11 % van de runderen onverdoofd
geslacht wordt. Gruwelijke beelden uit de slacht-
huizen bevestigen dat deze praktijk in België, maar
ook in Frankrijk, meer regel dan uitzondering
geworden is. In Frankrijk is het reeds zo dat een
bekend hamburgerrestaurant enkel nog gebruik
maakt van 100 % halalvlees.”

WET MET VOETEN GETREDEN
Ook wordt volgens Linda Verlinden de huidige wet
flagrant met voeten getreden: "Deze laat onver-
doofd slachten slechts toe bij uitzondering, meer
bepaald in het kader van het uitvoeren van een reli-
gieuze ritus”. De koran schrijft immers voor dat er
tijdens de rituele slachting een gebed voor de ziel
van het dier moet opgezegd worden. “Wij hebben
niet de indruk dat deze islamitische voorschriften in
de slachthuizen gevolgd worden en het vlees dus
per definitie niet halal is. Uit onderzoek blijkt ook
dat niet alle onverdoofd geslachte dieren met het
label ‘halal’ in de winkelrekken belanden. De kans
dat u zonder dat u het weet vlees koopt van een
onverdoofd geslacht dier is dus groot”, aldus Linda
Verlinden.

De vrijheid van het uitvoeren van bepaalde religieu-
ze gebruiken houdt op wanneer mens of dier er leed
van ondervinden. De N-VA vraagt daarom zeer dui-
delijk de afschaffing van de wet op het onverdoofd
slachten en wil ijveren voor strengere controles in
slachthuizen.

N-VA wil wijziging wetgeving ritueel slachten

Wetsvoorstel Flor Van Noppen 
wil onnodig dierenleed verbieden 

N-VA-Kamerlid 
Flor Van Noppen
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Dossier Bredabaan:
Eerste stap naar heraanleg is gezet

LIESBETH HOMANS VERDEDIGT MERKSEMSE
BELANGEN IN VLAAMS PARLEMENT

We hebben het in ons afdelingsblad al vaak gehad over
het dossier rond de heraanleg van de Bredabaan. Deze
werken dreigde de afgelopen jaren uit te draaien op
een ware processie van Echternach. Nadat het er op
leek dat in de Vlaamse begroting voor 2011 eindelijk de
nodige investeringsruimte was ontstaan, gooide de
vrieskou begin 2010 roet in het eten. Door de zware
schade die aan de Vlaamse wegen was ontstaan
moesten financiële middelen vrijgemaakt worden voor
herstellingen. Gevolg was dat de investeringen in de
heraanleg van de Bredabaan wederom geschrapt wer-
den. Toch is er licht in zicht aan het einde van de tun-
nel. 

Vlaams parlementslid Liesbeth Homans (Antwerpen)
volgt het dossier van de Bredabaan van zeer dichtbij en
neemt regelmatig initiatieven om de stand van zaken
af te toetsen.

Zo stelde zij in haar functie als Vlaams Parlementslid
enkele vragen aan de bevoegde minister Hilde Crevits
(CD&V) over de aard van de werken en waarom het zo
lang duurt voor er uitsluitsel is over de aanvang van

de heraanleg. Uit het ant-
woord van de minister
leerde zij het volgende: “In
het verleden werd geen
concensus gevonden over
het ontwerp. Uit het
lopende overleg blijkt dat
men nu wel kan evolueren
tot een aanbestedingsklaar
dossier. Op 25 augustus
2010 vond een ambtelijk
overleg plaats tussen de verantwoordelijken van het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de bevoegde
schepenen van de stad Antwerpen. Er werd afgespro-
ken dat in overleg met het Vlaamse Gewest de stad het
dossier inhoudelijk verder zal voorbereiden om tot een
aanbestedingsdossier te komen. De stad heeft daartoe
inmiddels een studiekantoor aangeduid.“

Liesbeth Homans: “Navraag bij bevoegd Antwerps
schepen Guy Lauwers (sp.a) leerde ons dat de aanloop
van de noodzakelijke heraanleg van de Bredabaan op
dit moment in eindelijk in opstartfase zitten. De wer-
ken aan de Bredabaan kaderen in een zogenaamde
“Module 3-Doortocht herinrichting”. In gewone men-
sentaal wil dit zeggen dat zo’n project eerst start met
het opmaken van een start- en een projectnota, dat
daarna in een ontwerp wordt gegoten. Hiervoor is een
budget uitgetrokken voor 600 000 euro. 

De aanbesteding van de werken kan gebeuren na
goedkeuring van de projectnota. De goedkeuring en
de aanbesteding zijn voorzien voor het voorjaar van
2011. Cruciaal voor deze goedkeuring is niet enkel het
akkoord van de Stad Antwerpen maar ook dat van De
Lijn en het Vlaams Gewest. De voorbereiding van de
aanbesteding zal in 2011 gebeuren, de gunning zal pas
voor 2012 zijn. De start van de werken zijn dus zeker
nog niet voor morgen maar het dossier is in beweging.

Wanneer uw fiets recent in onze stad werd gestolen dan is de kans groot dat dit op de Bredabaan in Merksem gebeur-
de. De buurt is namelijk de tweede ‘hot-spot’ voor fietsdiefstallen in de stad Antwerpen. In 2010 werden er in het district
Merskem 84 fietsdiefstallen aangegeven. De echte cijfers liggen wellicht hoger, aangezien burgers niet altijd aangifte
doen. N-VA Merskem wees het stadsbestuur in het verleden al meermaals op het feit dat de Bredabaan een broeihaard
is geworden van kleine criminaliteit (fiets-, gauw- en winkeldiefstallen). “Een structurele verhoging van de politie-
patrouilles zou volgens N-VA Merksem soelaas kunnen brengen, “ aldus N-VA-afdelingsvoorzitter David Dogge.
“Maar ook een grondige aanpak van de leegstand zou een stap in de goede richting zijn.”
GEEN OVERDREVEN OPTIMISME
N-VA Merksem waarschuwt echter voor overdreven optimisme bij de heraanleg van de Bredabaan. David Dogge: “De
heraanleg zal de leegstand en de criminaliteit niet als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Er is een totaalvisie nodig,
waarbij de meerwaarde van de Bredabaan in kaart wordt gesteld. Want het is niet realistisch te denken dat de glorie-
tijden van de weg als winkelas helemaal zullen terugkeren bij de heraanleg.”
WOONRUIMTE
N-VA Merksem acht het dan ook verstandiger om na te denken over een kleinere winkelas op de Bredabaan, met ruim-
te voor wonen. “Veel leegstaande panden kunnen op termijn terug verbouwd worden tot woonruimte”, aldus David
Dogge. “Dat zou de leefbaarheid van de Bredabaan ten goede komen, want vele winkelketens keren de weg sowieso de
rug toe.”

Aanpak leegstand en verhoogd politietoezicht 
voor meer veiligheid Bredabaan

N-VA-Vlaams 
parlementslid 

Liesbeth Homans volgt
het dossier van de

Bredabaan van zeer
nabij.

N-VA Merksem-
voorzitter 

David Dogge:
“Misschien 

moeten we maar
eens gaan 

nadenken over
een kleinere 

winkelas op de
Bredabaan, en aan

de terugkeer van
woonruimte.” 
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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:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen dui-
delijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten

inzake asiel & migratie.
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