
Recent konden we u het nieuwe 
bestuursakkoord voorstellen. Iedere 
schepen heeft voor zijn/haar be-
voegdheden het vorige akkoord 
grondig onder de loep genomen. 

Na drie jaar besturen komt men soms 
tot vernieuwde inzichten en werden 
er daarom heel wat zaken verder 
geconcretiseerd. 

Zo zullen we, in samenwerking met 
de stad, de komende drie jaar Deurne 
blijven verder ‘renoveren’! Zo krijgt 
de Ruggeveldlaan een totale nieuwe 
look, naderen de nieuw gebouwde 
sociale wooneenheden hun voltooi-
ing aan de Stalinsstraat, start men 
met de uitbouw van de sportkamer in 
Park Groot Schijn, werkt men verder 
aan een nieuwe invulling van de site 
Stopkesfabriek, ...

We bouwen samen aan een nog 
mooier Deurne! Een district om trots 
op te zijn.
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Deurne gaat ervoor in 2016.  
De politieke perikelen zijn van  
de baan en de N-VA heeft het stuur  
stevig in handen. Kersvers  
districtsburgemeester Tjerk Sekeris 
is vast van plan de verloren tijd in te 
halen en Deurne opnieuw vooruit te 
stuwen met de kracht van verande-
ring. “Een man waar Deurne op kan 
bouwen”, tipt voormalig districts-
burgemeester Peter Wouters. 

Tjerk Sekeris: “Het nieuwe bestuurs-
akkoord is wat aangescherpt en bij-
gestuurd ten opzichte van het vorige 
maar het traject dat we aan het rijden 
zijn sinds 2013, wordt gewoon verder 
gezet. Onze nieuwe coalitiepartner 
Groen heeft het belang ingezien om 
te blijven inzetten op investeringen. 

Deurne gaat krijgen waar het recht 
op heeft. Daar waak ik over. Ik blijf 
verder inzetten op verkeersveilig-
heid. Afgelopen jaar vielen er in ons 
district geen verkeersdoden te  
betreuren en dat wil ik zo houden. 

‘Het veiligste district van Antwerpen’. 
Die titel wil ik graag hebben en  
houden. Door de verdere invoering 
van de zones 30 in ons district  
worden de straten veiliger voor 
iedere weggebruiker.”

Ook zal de burger meer en meer de 
kracht van verandering zien in het 
straatbeeld. Meer blauw op straat, 
nieuwe trams, nieuwe verlichting, 
voet- en fietspaden en bovenal meer 
groen in het straatbeeld. Zo krijgt 
de wijk Kriekenhof er vanaf dit jaar 
maar liefst 156 bomen extra bij. 

Het is niet alleen in de coalitie dat 
er meer groen zit. Ook in Deurne. 
Ik wil over drie jaar met een gerust 
hart examen afleggen bij de kiezer. 
We zitten wat dat betreft opnieuw op 
schema.

“Deurne moet het 
veiligste district 
van Antwerpen  
blijven”

Deurne 2.0

   Koen Laenens,  
Voorzitter N-VA Deurne

   Districtsburgemeester Tjerk Sekeris

DEURNE

www.n-va.be/deurne

N-VA BLIJFT IJVEREN VOOR KRACHTDADIGE AANPAK SLUIKSTORTEN
Een van de topprioriteiten van N-VA
Deurne is en blijft een krachtdadige
aanpak van sluikstorten. Sluikstorten
heeft een sterke visuele impact, trekt
ongedierte aan en lijkt vaak een uitno-
diging aan anderen om er nog meer stort
boven op te gooien. N-VA Deurne wil
hier heel duidelijk in zijn: sluikstorten
is verboden, asociaal en moet krachtig
aangepakt worden, punt aan de lijn. 

Vanuit Stad en district doen we dit in de eerste plaats door systematisch meer
controles te laten uitvoeren. Resultaat: daar waar er in Deurne voor 2011 minder
dan 100 vaststellingen werden gedaan, waren dat er in 2012 al ruim 300 en in 2013
meer dan 800. Probleemzones worden zo beter in kaart gebracht waardoor veel
gerichter kan gewerkt worden. 

Niet elke vaststelling leidt tot een boete, maar het verhoogt sterk de pakkans van
iemand die sluikstort. Helaas is op heterdaad betrappen vaak de enige mogelijk-
heid om effectief te kunnen beboeten. Dit moet dan ook streng en kordaat gebeu-
ren. Tegelijk moet er blijvend gesensibiliseerd worden. Dit kan via scholen maar
onder andere ook door OCMW en sociale huisvestingsmaatschappijen mee te be-
trekken. 

Het opruimen van sluikstort kost de Antwerpse belastingbetaler elk jaar ruim 
2 miljoen euro, geld dat veel beter voor andere zaken benut kan worden. Dit
maakt het een probleem van iedereen. Ziet u sluikstort, meldt het dan onmiddel-
lijk via de sluikstortlijn op 0800 935 11.  Zo kan de stad direct actie ondernemen
en houdt u Deurne mee een stukje proper. N-VA Deurne blijft hier aandacht aan
besteden, zowel vanuit de districtsraad als vanuit de lokale afdeling.

DEURNE
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Beste Deurnenaars,

2014 zullen we niet gauw vergeten.
Na 25 mei kunnen we ons op alle
niveaus laten gelden. We zullen er-
voor zorgen dat de komende vijf
jaar de motor van vooruitgang
overal voelbaar zal zijn. 

Ook in ons district hebben we al
heel wat verwezenlijkt. Het zal u 
alvast niet ontgaan zijn dat we 
dagelijks werken aan een van onze
belangrijkste beloften onze stoepen
worden wel degelijk aangepakt. En
het zal vooral de Deurnese automo-
bilist plezieren dat na anderhalf jaar
getrek en gesleur het kruispunt aan
het Hof Ter Loo terug open is. 

Ik kan u nu al beloven dat we in
2015 verder zullen werken op de in-
geslagen weg. Ik wens u en ons
Deurne dan ook het allerbeste voor
het volgend jaar. Laten we samen
van Deurne een nog mooiere plek
maken.

Prettige feestdagen en alle geluk
voor 2015.

PETER WOUTERS
Districtsvoorzitter
Deurne en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

APERITIEFGESPREK
Op zondag 22 februari 2015 om 11 uur bent u van harte
welkom op ons aperitiefgesprek met Kamerlid Bert 
Wollants. Onze energiespecialist zal een toelichting geven
over de problematiek in de energiesector en de visie van
de N-VA om dit concreet aan te pakken. Een boeiend 
gesprek over een brandend actueel thema. Gratis inkom,
iedereen welkom. 

Locatie:  
Sportpark Ruggeveld, Ruggeveldlaan 480, Deurne 
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We staan niet stil

Elke Deurnenaar is terecht bezorgd 
om een propere omgeving. Ook de 
stad deelt die bezorgdheid: jaarlijks 
worden er in Antwerpen bijna 
8 000 PV’s voor sluikstorten uitge-
schreven door politie en GAS-amb-
tenaren. Elk jaar bedraagt de kost 
voor Antwerpen meer dan 2,5 mil-
joen euro, geld dat veel beter aan 
andere zaken besteed kan worden. 
 
Gelukkig kunnen wij ook rekenen 
op de alerte burger die melding 
maakt van sluikstort. In 2014 
waren er 2 400 meldingen van 
sluikstort waarbij meestal binnen de 24 uur de rommel opgeruimd werd. Bij het 
verzamelen van de meldingen wordt gekeken waar er zwarte zones zijn (meestal 
rond glasbollen, in parken, op onbewoonde panden en ruimtes zonder publieke 
controle, ...) die dan extra opgevolgd worden. Zo kunnen de daders op heterdaad 
betrapt worden en effectief bestraft. N-VA Deurne roept daarom alle Deurnenaars 
op om mee te helpen in de strijd tegen sluikstort.  

Daarom herhalen we hier graag even hoe u dat kan doen:

Sinds januari moet er in de containerparken betaald worden voor grofvuil en bouw-
afval. De vrees bestaat dat dit gaat zorgen voor een toename van sluikstorten. Het 
is echter belangrijk om te weten dat alle andere recycleerbaar afval zoals groente-, 
fruit- en tuinafval, PMD, papier, karton, glas, oude lampen, olie, verf, chemische 
producten, elektronica, banden, metaal en hout nog altijd gratis kan worden afge-
ven. Twijfelt u, bel dan de infolijn van het containerpark: 03 11 22 333

Op zondag 10 mei verwelkomt N-VA Deurne gastspreker Godfried Geudens, 
kabinetsadviseur Veiligheid van burgemeester Bart De Wever. Voor een pittige 
gespreksronde over een actueel thema bent u van harte welkom om 11 uur in 
Sportpark Ruggeveld, Ruggeveldlaan 480 in Deurne. 

De afgelopen wintermaanden heeft 
onze afdeling niet stilgezeten. Zoals 
jullie reeds eerder konden vernemen 
hielden we op 18 januari onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Ongeveer 450 
leden en sympathisanten zakten af 
naar sportpark Ruggeveld om er 
te toosten op het nieuwe jaar en te 
luisteren naar de speech van onze 
nationale voorzitter en burgemeester. 
 
In 2015 willen we als afdeling iedere 
maand in contact treden met de 
burger. Omdat wij het belangrijk 
vinden de burger correcte info aan 
te bieden, kwam eind februari onze 
N-VA energiespecialist Bert Wollants 
een toelichting geven over hoe het in 
ons land gesteld is met onder andere  
onze kerncentrales, mogelijke black-
outs, nieuwe technologieën, ….

Onze volgende activiteit staat 
gepland op 21 maart. Dan kan u ons 
terugvinden op de Herentalsebaan 
waar wij u graag te woord staan 
op al jullie vragen, bedenkingen en 
suggesties.  
 
Voor de meest recente informatie 
verwijs ik u graag naar onze webstek.

Koen Laenens
Voorzitter N-VA 
Deurne

Zwerfvuil, sluikstort, restafval en andere frustraties 

Aperitiefgesprek ‘Veiligheid in Deurne’ 
Met Godfried Geudens, kabinetsadviseur veiligheid

Melding sluikstort op de openbare weg: 0800 935 11 (gratis)
Melding sluikstort op privéterrein via de blauwe lijn: 0800 123 12 (gratis)
U kan sluikstort ook melden via www.antwerpen.be
Containerparken Antwerpen: 03 11 22 333
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  Wie meer wil weten over Tjerk Sekeris 
neemt een kijkje op onze webstek:  
www.deurne.n-va.be/nieuws



LOOP SAMEN MET N-VA STAD 
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016 
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN 
TOON UW HART VOOR STICHTING 
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles 
zijn een echte klassieker 
voor ieder zichzelf 
respecterend loper. Elk 
jaar vinden tienduizenden 
Vlamingen hun weg 
naar Linkeroever om 
deel te nemen aan hét 
loopevent van het jaar. 
Op 17 april 2016 vindt 
de 31ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen 
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een 
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.

Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld 
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij 
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697 
creëert in de Antwerpse binnenstad een fl exibel aanbod van woon-
en dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke 
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of 
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een 
bestaand zorgnetwerk.

Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne 
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen 
installeren, maar daarvoor schieten hun fi nanciële middelen tekort. 

Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor 
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht 
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke 
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen 
u per gelopen kilometer te sponsoren.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

1. U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be 

met de melding van de volgende gegevens: 

Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - 

geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen: 

Ladies Run -short Run - 10 Miles - Marathon - 

Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat en de 

melding M/V

2. U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer 

BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen 

met vermelding van: 
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u 

deelneemt. Geen betaling = geen deelname

INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?
U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor 

uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u 

gekozen bedrag op onze rekening.

Sponsorgeld kan nog tot 17 april gestort worden op 

rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van

N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: 

“Ik steun de Fondatie Terninck”

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25
• DVV Antwerp Marathon  € 55 
• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
 
Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand 
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog 
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de 
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de 
dag zelf en als aandenken uiteraard!

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25

• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• DVV Antwerp Marathon  € 55 

• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5

opmaak.indd   1 16/02/2016   13:02:26

www.n-va.be/antwerpendeurne@n-va.be

Eind maart wordt een nieuw stukje Park Groot Schijn 
in gebruik genomen. Het langverwachte speelbos 
wordt dan ingehuldigd door N-VA-districtsschepen 
Elke Brydenbach en N-VA-stadsschepenen Nabilla 
Ait Daoud en Ludo Van Campenhout. 

Een half jaar geleden werd gestart met de eerste 
werken in het park. De centrale klimtoren werd 
opgetrokken met de daarbij horende avonturenslinger. 
Standaard speeltoestellen waren uit den boze en alles 
werd in natuurlijke materialen afgewerkt. Zo sluit alles 
aan bij de natuurlijke omgeving.

De laatste weken werd de hand gelegd aan het houten 
vlonderpad in de vorm van een cirkel. Dit pad zal in 
de toekomst aansluiten op de wandelpaden van Park 
Groot Schijn. Een groene buffer zorgt voor een veilige 
afscherming van de Ruggeveldlaan en het Groot Schijn.

Nu het speelbos klaar is kunnen zowel jeugd-
verenigingen als jongeren naar hartenlust komen 
ravotten in de vrije natuur. Zo wordt deze plek in het 
park een uitdagende speelplek.

Tezelfdertijd wordt ook de nieuwe speeltuin 
Bisschoppenhof geopend. Deze staat volledig in het 
teken van ridders en prinsessen. Wie van jullie komt  
de tweekoppige draak van Valkensteijn verslaan?  
Kom maar snel een kijkje nemen.

Veel speelplezier!

Nieuwe avontuurlijke speellocaties in ons district

 TIP 

Op 13 april is er een groot feest in het speelbos, voor jong 
en oud, tijdens de buitenspeeldag!

Wil u meer weten over het speelbos, neem een kijkje op 
onze webstek: www.deurne.n-va.be/nieuws

Nieuwe noord-zuid tramverbinding in Deurne?

Er is nochtans een verbinding 
aanwezig die echter niet voldoende 
benut wordt. De technische lijn 
die van de Dascottelei en Florent 
Pauwelslei over de Ruggeveldlaan 
loopt, wordt inderdaad enkel  
gebruikt voor technische redenen, 
om naar de stelplaats te kunnen 
rijden ter hoogte van de Makro. 

“Deze lijn kan echter ook nuttig en 
functioneel gebruikt worden om 
een snelle noord-zuid verbinding te 
creëren”, vindt N-VA-fractieleider 
Philip Van Acker. “Niet alleen zou 
dit de reistijd van Deurne-Noord 
naar Deurne-Zuid serieus verkor-
ten, maar er zou ook een directe 
tramverbinding van Deurne-Noord 
naar het Monica ziekenhuis 
ontstaan, daar waar de bestaande 
verbinding met de bus (Lijn 19) 
geen voldoende alternatief biedt en 
al zeker niet voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking.”

Philip Van Acker diende op de  
districtsraad van 21 januari 2016 
een voorstel in om van de Lijn te  
eisen dat er zo spoedig mogelijk 
een tramverbinding komt die 
Deurne-Noord met Deurne-Zuid 
verbindt via de Ruggeveldlaan. 

Dit voorstel werd unaniem goedge-
keurd door de gehele districtsraad.  
Vanuit de N-VA-fractie zullen we 
dit dossier dan ook permanent 
en nauwgezet blijven opvolgen. 
Het is in het voordeel van alle 
Deurnenaars dat deze noord-zuid 
tramverbinding zo spoedig  
mogelijk gerealiseerd wordt.

Openbaar vervoer is een belangrijke pijler voor de mobiliteit van de Deurnenaar. Verbindingen met 
de stad zijn er op diverse grote assen van Deurne, maar om van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid 
geraken is daarentegen een moeilijke en tijdrovende aangelegenheid. 

  Gebruiksklaar maar onbenut: tijd voor verandering!

   Elke Brydenbach en Nabilla Ait Daoud



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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

:maanrooV:maaN

Straat:

:etneemeG:edoctsoP

/     /     :mutadetroobeG:liam-E:.leT

Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


