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District Deurne herdenkt het einde van de Groote Oorlog
Dit jaar herdenken we het einde van de Eerste  
Wereldoorlog 100 jaar geleden.

“Tussen al die verhalen wilden wij ons eigen uniek verhaal 
vertellen”, zegt Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter. Wij hebben 
gekozen voor de restauratie van een bijzonder toestel.

De Nieuport 28 is een verkenningsvliegtuig uit 1917. Het was het 
eerste vliegtuig waarmee de Amerikaanse Expeditiemacht vloog. 
Amerika was toen net bij de oorlog betrokken. Een van de meest 
succesrijke Amerikaans gevechtspiloten, Eddie Rickebacker, 
behaalde met dit toestel dertien luchtoverwinningen tegen de 
Duitsers.

“Een aanwinst voor Stampe & Vertongen en een waardige  
ambassadeur voor onze luchthaven”, aldus Peter Wouters, 
Vlaams volksvertegenwoordiger.

Van Havrelei

N-VA Deurne neemt veiligheidsmaatregelen
“Toen een van de buurtbewoners mij zei dat er 
in de Van Havrelei soms meer dan 100 km/uur 
gereden wordt, was ik verbaasd, maar metingen 
zeggen ons dat er tot 120 km/uur gereden wordt”, 
vertelt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris. Om dit 
probleem aan te pakken, stelt N-VA Deurne een 
aantal effectieve ingrepen voor, die in de loop 
van 2018 uitgevoerd worden. 

Zo wordt er een nieuwe parkeerstrook aangelegd naast de 
bestaande parkeerstrook tussen de Te Boelaerlei en het Van 
Havreplein. Aan de andere kant, tussen de Muggenberglei 
en het Van Havreplein, wordt de parkeerstrook verlegd. De 
oude stroken verdwijnen en maken plaats voor lage beplan-
ting. Op die manier krijgen de bomen ook meer ruimte.

Met deze ingrepen versmallen en vergroenen we de straat.  
Er komt ook een asverschuiving. Alle parkeerplaatsen blijven 
behouden. 

“Wij zijn alvast tevreden”, zegt André Gantman, buurt- 
bewoner en gemeenteraadslid. “De straat wordt vandaag als 
racebaan gebruikt, met deze ingrepen wordt ze terug een 
woonstraat.”

  Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters en 
districtsvoorzitter Tjerk Sekeris bij de Nieuport 28.

  Buurtbewoner en gemeenteraadslid André Gantman 
en districtsvoorzitter Tjerk Sekeris zijn tevreden dat de 
Van Havrelei weer een aangename woonstraat wordt.
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Cameranetwerk werpt zijn eerste vruchten af 
Recent werd er op vraag van het district Deurne een cameranetwerk geïnstalleerd van maar liefst 48 camera’s. 
Dankzij die camera’s wordt er op het openbaar domein een extra oogje in het zeil gehouden. Gemeenteraadslid 
en afdelingsvoorzitter Koen Laenens peilde bij onze burgemeester Bart De Wever naar de eerste resultaten van 
het cameranetwerk. 
In Deurne-Noord werden 28 locaties uitgerust voor 
camerabewaking. In Deurne-Zuid werd ook een heel netwerk 
voorzien, bestaande uit twintig camera’s. Eandis zorgde ervoor 
dat alle camera’s operationeel werden ingezet sinds eind 2017.

De afgelopen maanden werden op basis van de verschillende 
camerabeelden vooral GAS-pv’s sluikstort opgesteld. De 
vastgestelde inbreuken vormen de basis voor de opmaak 
van de GAS-pv’s. De sanctionerend ambtenaar kan 
gemeenschapsdienst of ouderlijke betrokkenheid – voor
minderjarigen – voorstellen. Bij een geldboete kan het bedrag 
oplopen tot 350 euro.

Op vier maanden tijd werden er al honderd GAS-pv’s 
opgemaakt. Hieronder vindt u terug waar de meeste vervuilers 
aan het werk waren en welk soort vervuiling ze achterlieten op 

het openbaar domein.

Dankzij de camera’s kunnen we ook een profiel opmaken van 
‘de vervuiler’. Zo merken we dat 58 procent van het mannelijk 
geslacht is, 78 procent tussen de 18 en 64 jaar oud is en 61 
procent de Belgische nationaliteit heeft.

Koen Laenens is tevreden met de eerste resultaten: “Dankzij 
de camera’s zijn we eindelijk in staat om dag en nacht asociale 
vervuilers op heterdaad te betrappen. Sommige mensen konden 
het blijkbaar niet laten om maar liefst zeven keer door de 
camera’s betrapt te worden. Je moet maar durven”.

Vredesmonument onthuld 
op 14 januari 
Het Vredesmonument op het nieuw heraangelegde Wim 
Saerensplein staat er ter nagedachtenis van de Deurnese 
politieagenten en de toenmalige burgemeester Alfons 
Schneider die door de nazi’s naar concentratiekampen 
werden weggevoerd, vanwaar de meesten niet teruggekeerd 
zijn.

Symbool voor vrijheid en democratie
We spreken de wens uit dat dit Vredesmonument ook 
symbool zou staan voor de strijd voor vrijheid en democratie. Vrijheid en 
democratie zijn immers bij uitstek dé waarborg voor vrede die we moeten koesteren in het heden en voor de komende 
generaties.

Locatie Aantal GAS-pv’s

Lakborslei 4

Palinckstraat 2

Ten Eekhovelei 35

Ter Heydelaan 27

Wim Saerensplein 32

Inbreuken Aantal GAS-pv’s

Hondenpoep 2

Voederen van duiven 1

Niet reglementair aanbieden 
huishoudelijk afval

16

Wildplassen 2

Niet vrijhouden van voetpad 1

Vervuilen op openbare weg 78

  Koen Laenens 
gemeenteraadslid en 
afdelingsvoorzitter
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“Uw veiligheid in het verkeer is waar 
we als stad dagelijks mee bezig zijn.”

Bart De Wever, burgemeester

“Youca Action 
Day op het kabinet. 
Manon Mertens 
liep een dagje mee 
voor jongeren in El 
Salvador.”

Fons Duchateau OCMW-voorzitter

Bart De Wever Burgemeester

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Manuela Van Werde
Vlaams Parlementslid

“De haven van Antwerpen is een van de belang-
rijkste motoren van onze Vlaamse economie. 
Vorig jaar beleefde ze opnieuw een recordjaar met 
meer dan 214 miljoen ton verhandelde goederen. 
Hiermee zorgt de Antwerpse haven voor brood 
op de plank bij ongeveer 150 000 gezinnen.”

“Wat gaan we doen met ons leegstaand 
religieus erfgoed? Het debat daarover 
aangaan met de Antwerpenaar, is voor 
mij zeer belangrijk.”

“De Dag van de jeugd- 
beweging start je best met 
een stevig ontbijt, óók als dat 
betekent al om 7 uur op het 
Koningin Astridplein staan. 
Antwerpen telt zo’n  
10 000 kinderen en jongeren 
die lid zijn van een jeugd-
beweging. En nog elk jaar 
stijgen de ledenaantallen!”

Nabilla Ait Daoud
Schepen van Jeugd

“Slim naar Antwerpen met Scooty! Scooty lanceert 
niet alleen een nieuwe look, Antwerpen krijgt er ook 
45 elektrische scooters bij. Bovendien kan je nu ook 
met Scooty naar Berchem, met inbegrip van Berchem 
Station en Zurenborg. Dus een nog ruimere keuze 
voor wie zich snel in Antwerpen wil verplaatsen.”

Koen Kennis
Schepen van Mobiliteit

“Wat een eer om 
De Strangers te 
mogen vieren en 
in naam van het 
provinciebestuur 
in de bloemetjes te 
zetten!”

Luk Lemmens
Eerste gedeputeerde 
provincie Antwerpen



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /
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