
Het Merksems districtsbestuur engageerde zich
met haar huidig bestuursakkoord om in samen-
werking met het stadsbestuur een nieuwe bestem-
ming voor het Runcvoorthof te zoeken.

JARENLANGE 
VERWAARLOZING
De staat waarin het  kasteel verkeert is ronduit alar-
merend. Het staat al leeg sinds er in 2005 asbest
werd gevonden. Er wordt nauwelijks onderhoud
uitgevoerd en alle ramen en deuren werden dicht-
getimmerd nadat enkele ongewenste bezoekers
zich toegang hadden verschaft tot het kasteel. Het
hoofdgebouw en de bijgebouwen bleven de laatste
jaren bovendien niet van rampspoed gespaard. 
Door de jarenloze verwaarlozing van het pand is
de raming van de renovatiekosten reeds opgelopen
tot minimaal 9 miljoen euro. Als de werken niet
onmiddellijk aanvangen zal het kostenplaatje
ongetwijfeld nog verder oplopen.

NIEUWE BESTEMMING VOOR RUNCVOORTHOF
Wij willen niet dat dit monumentale pand voor Merksem verloren
gaat. Daarom herinnert de Merksemse N-VA het Antwerps stadsbe-
stuur nogmaals aan haar verantwoordelijkheid voor het behoud
van het erfgoed van haar districten. 

De Merksemse N-VA wijst het stadsbestuur onder meer op de plan-
nen van Antwerps schepen Leen Verbiest (s.pa) om van Het Steen
een ‘sprookjeskasteel’ te maken. Dat zijn plannen waarvoor men bij
de gemiddelde Antwerpenaar nauwelijks een draagvlak vindt.
Maar voor Merksem zou een goed beredeneerd plan dat een nieu-
we bestemming geeft aan het Runcvoorthof een kans bieden voor
een gedeeltelijke heropleving van ons sterk verpauperd district.

Omdat de nieuwe speeltuin aansluit aan het
Runcvoortpark ontstaat op die manier boven-
dien de mogelijkheid om een kindvriendelijke
zone te ontwikkelen.

David Dogge
Voorzitter N-VA Merksem
t. 0497 35 95 90 - david.dogge@n-va.be
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Gezocht: nieuwe bestemming 
voor monument in verval

V.U. David Dogge
Roederdelft 3
2170 Merksem

N-VA-gemeenteraadslid Bart de Wever inter-

pelleerde schepen Ludo van Campenhout 

op de Antwerpse gemeenteraad over dit 

dossier maar kreeg te horen dat het huidige

college binnen de huidige legislatuur geen

budget voorziet voor de renovatie van het

Runcvoorthof. 

De herstellingswerken klokken momenteel af

op minimum 9 miljoen euro maar duidelijke

plannen zijn er nog steeds niet. Ondertussen

tikt de klok verder en dreigt het

Runcvoorthof voor de inwoners van Merksem

verloren te gaan. 
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Zondag 24 januari was het verzamelen geblazen in het Elzenveld voor de jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse N-VA. Een 500-tal aanwezigen
klonk feestelijk op het nieuwe jaar terwijl ze werden vergast op toespraken
van gemeenteraadslid Bart de Wever, Antwerps voorzitter Luk Lemmens en
Vlaams minister Philippe Muyters. Uiteraard werden de hongerigen en dor-
stigen niet vergeten. 

Dat de Antwerpse N-VA flink in de lift zit mag gezegd worden. Het afgelopen
jaar kende de afdeling al een fikse groei en ook het nieuwe jaar werd goed
ingezet met een aantal nieuwe leden. (DD)

Vlaams minister Philippe Muyters was de eregast 
op onze nieuwjaarsreceptie in het Elzenveld.

David DOGGE
(voorzitter)
Roederdelft 3/4
2170 Merksem
david.dogge@n-va.be

Nico SELLESLAGS
(secretaris)
Laaglandlaan 153
2170 Merksem
nico.selleslags@n-va.be

Dimitri DIELEMAN
Madeliefjesstraat 8
2170 Merksem

Didier VAN DE CAUTER
Deurnsebaan 1
2170 Merksem

Wim JODLOWSKI
Alkstraat 20
2170 Merksem

Bart VAN REETH
Victor Govaerslaan 16/32
2170 Merksem

Herman GIELEN
Terlindenhofstraat 51/2
2170 Merksem

Guido VAN DEN NEUCKER
Camelialei 16
2170 Merksem

Nieuwjaarsreceptie

De N-VA in uw buurt

UITNODIGING - De Greef van Halfvasten
N-VA Merksem nodigt u en uw familie van harte
uit op onze open activiteit op 
zondag 21 maart om 14.00 uur
Buurthuis Stroboerke, Deurnsebaan 18, 2170 Merksem

Programma:
“Hoe ontstond in Antwerpen de Halfvasten-traditie?”gevolgd door 
“Stand van zaken in de belangrijkste Antwerpse politieke dossiers”
door voorzitter N-VA Antwerpen 
LUK LEMMENS

en mogelijkheid om vragen te stellen.

Drankjes en hapjes aan democratische prijzen, 
inschrijven verplicht (max. 50 personen) 
bij david.dogge@n-va.be
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Antwerpen is slachtoffer van federaal wanbeleid

N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever
heeft alle begrip voor de uitspraken van Antwerps OCMW-voor-

zitter Monica De Coninck (sp.a): “Dit is een duidelijke noodkreet die
de federale regering, met premier Leterme op kop, niet langer
mogen negeren. Zowel ter rechter- als ter linkerzijde van het politie-
ke spectrum is de kritiek ongemeen hard: het federale asiel- en
migratiebeleid van deze regering is een ramp en veroorzaakt ernsti-
ge maatschappelijke problemen. Dit moet dringend bijgestuurd
worden.”

Luk Lemmens, ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW, treedt
zijn voorzitter volledig bij: “Het feit dat zij als OCMW-voorzitter
van de stad Antwerpen al moet dreigen met een staking, toont aan
dat het water ons echt wel aan de lippen staat. Antwerpen wordt zo
het slachtoffer van het federale wanbeleid in dit dossier.”

GOOCHELEN MET CIJFERS 
Premier Leterme goochelt met allerhande cijfers in een poging om
zo veel mogelijk mist te spuiten rond dit dossier. Op de duur, zo
hoopt hij wellicht, ziet niemand nog de bomen door het bos. De rea-
liteit zal hem echter ongelijk geven. Luk Lemmens: “Hij moet de
Wetstraat 16 maar eens verlaten en het OCMW in Antwerpen komen
bezoeken en de wijken waarin de toestroom aan nieuwe asielzoe-
kers terecht komen. Dit kan zo echt niet verder.”

AANZUIGEFFECT
Feit is echter dat onder deze regering een collectieve regu-
larisatieoperatie in gang gezet is tegen de wil van de
Vlaamse kiezer in en dat die operatie een aanzuigeffect
heeft gecreëerd, zoals staatssecretaris Courard (PS) in zijn
beleidsnota letterlijk toegeeft. Monica De  Coninck en vele
andere OCMW-voorzitters in Vlaanderen kunnen dit uit
hun praktijkervaring bevestigen. 

NIEUW EN BILLIJK SPREIDINGSPLAN
Het “Spreidingsplan 42” dat door Courard was opgesteld
zou - indien het volledig uitgevoerd was - betekend hebben
dat 88 % van de asielzoekers die niet in de grote centra of
de LOI’s terecht kunnen, naar Vlaanderen doorverwezen
zouden worden. De intentie van deze regering was dus
overduidelijk. Onder druk van N-VA-Kamerlid Sarah
Smeyers, die deze cijfers aan het licht heeft gebracht, heeft

premier Leterme nu aangekondigd dat het spreidingsplan niet verder uitgevoerd wordt. Hij beseft dus maar al te
goed hoe nefast dat plan was. Er moet nu dringend een nieuw spreidingsplan
komen, in overleg met de gewesten en met een billijke verdeling.

DE N-VA WIL CONCRETE OPLOSSINGEN
Bart De Wever: “De algemene conclusie is glashelder: de federale regering heeft een
verschrikkelijk zootje gemaakt van dit asiel- en migratiebeleid. Onze steden en
gemeenten, en Antwer-pen op kop, betalen daar nu de prijs voor. Het wordt tijd dat
Leterme stopt met goochelen met cijfers, dat hij de ogen niet langer sluit voor de pro-
blemen en begint te werken aan concrete oplossingen.”

Luk Lemmens 
Voorzitter N-VA Antwerpen

Ondervoorzitter OCMW Antwerpen

Bart 
De Wever: 
“De federale
regering heeft
een zootje
gemaakt van
het asiel- en
migratiebeleid.
Antwerpen
betaalt daar nu
de prijs voor”

Deze regering heeft een collectieve regularisatieoperatie in
gang gezet tegen de wil van de Vlaamse kiezer in.
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 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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REGULARISATIE: DE WAANZIN VOORBIJ
Als een dief in de nacht. Zo sloot de federale regering,
onder de toenmalige leiding van Herman Van Rompuy,
een akkoord over asiel en migratie. Gevolg: een complete
knieval voor de eisen van de Franstaligen, met de PS en
cdH op kop. De Vlaamse kiezer vroeg de afschaffing van
de snel-Belgwet, een aanpak van de schijnhuwelijken en
verstrengde regels inzake volgmigratie, maar kreeg in de
plaats een massale, collectieve regularisatie in de maag
gesplitst.  Een ‘oplossing’ die de Vlamingen niet willen,
gestemd zonder Vlaamse meerderheid in het parlement.
Dit kan alleen in België. 

Voor de opvang van de vele duizen-
den asielzoekers in België wordt 
88 % van de rekening doorgescho-
ven naar Vlaanderen! Vlaanderen
krijgt dus niet alleen een beleid

dat het niet wil en waarvoor er
zelfs geen democratische meerder-
heid bestaat. Vlaanderen mag voor
dat beleid ook nog eens de reke-
ning betalen. Dit alles met dank

aan CD&V en Open Vld, die het
hoofd bogen voor de eisen van de
PS. En Leterme, die doet niets ... 

Staatssecretaris Courard (PS) ver-
klaarde dat de verdeelsleutel voor de
opvang van asielzoekers werd opge-
steld op basis van de rijkdom van de
gemeenten. Dat lijkt logisch, tot men
de verdeling per provincie bekijkt:
Waals-Brabant, de rijkste provincie
van het land, moet slechts 3 % van 
de asielzoekers opvangen. Vlaams-
Brabant daarentegen moet instaan
voor bijna 20 %!

Cijfers FEDASIL over het aantal toe te wijzen asielzoekers

Vlaanderen betaalt de rekening

Jan Jambon, N-VA-fractieleider in de Kamer:
“Vlaanderen moet 88 % van de asielzoekers opvangen. 

Voor de provincie Antwerpen is dat 24,13 %, terwijl de rijkste provincie
van het land, Waals-Brabant, amper 3 % van de asielzoekers moet

opvangen. Een cadeautje van de PS, goedgekeurd door de CD&V en Open
Vld in een parlement zonder Vlaamse meerderheid. De schande voorbij!”

AANZUIGEFFECT
Een algemene regularisatie trekt nog meer asielzoekers aan. 

Dat was bij de vorige regularisatie in 1999 zo en dat blijkt nu ook het geval. 
De mogelijkheid meervoudige asielaanvragen in te dienen, leidt ertoe 

dat deze mensen hier jarenlang in de illegaliteit verblijven, vaak in erbar-
melijke omstandigheden. De N-VA eist dan ook een beperking van het

aantal  asiel- en regularisatieaanvragen en een strikte 
controle, zoals dat in Vlaanderen gebeurt. Jan Jambon

Vlaanderen 6552 88,03 %

Wallonië 840 11,29 %

Brussel 51 0,69 %

TOTAAL 7443 100,00 %

032/10- MERKSEM:047-  03-02-2010  17:42  Pagina 4


