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Op 3 december legden stadsschepenen Ludo Van Campenhout en Nabilla 
Ait Daoud, districtsburgemeester Tjerk Sekeris en districtsschepen Elke 
Brydenbach de eerste steen van de sportkamer Ruggeveld. Vanaf het sport-
seizoen 2017-2018 zullen twee Deurnse voetbalclubs – Koninklijke Deurne 
OB en Olympic Pirates Deurne – en twee Deurnse korfbalclubs – Konink-
lijke Deurne korfbalclub en Spartacus – naar de sportkamer verhuizen. 

Nu moeten deze clubs vaak werken in  
uitgeleefde accommodaties. Maar met de 
bouw van deze kleedkamers, kantine en bo-
venal vier kunstgrasvelden kunnen zij vanaf 
dit najaar volop  genieten van een totaal 
nieuwe sportinfrastructuur. Iets waar heel 
wat clubs enorm naar uitkijken!

Sporten in de groene long van  
Deurne

De afgelopen jaren investeerden het district, 
de stad en de provincie stevig in nieuwe 
sportfaciliteiten in het hart van Deurne. Of 
beter gezegd: in de groene long van Deurne. 
Op de as Rivierenhof – Park Groot Schijn, 
van west naar oost, zijn er in de toekomst 
drie nieuwe sportclusters.

Zo ontwikkelde de provincie in het  
Rivierenhof de parkzone west, waar de  
disciplines voetbal en korfbal aan hun  
trekken komen. De parkzone oost is al  

afgewerkt: daar kunnen voetballers,  
korfballers en tennissers terecht. Op de 
locatie Park Groot Schijn investeren de stad 
en het district in sportpleinen voor voetbal, 
korfbal en atletiek. 

Jongeren vinden vlot de weg naar het 
speelbos

Op die laatste locatie realiseren we, in 
samenwerking met de stad, nog iets moois: 
een speelbos. Dat werd in maart 2016  
ingespeeld. Heel wat jeugdbewegingen  
hebben hun weg het voorbije jaar al  
gevonden naar het bos.

Eenmaal de werken aan de sportkamer 
afgerond zijn, starten we aan een volgende 
fase van onze plannen voor het district: de 
jeugdkamer. Kortom: het park krijgt meer 
en meer vorm. Dat kunnen we alleen maar 
toejuichen.

Ontbijtgesprek 
ruimtelijke  
ordening

Op 5 februari komt schepen  
voor Ruimtelijke Ordening  
Rob Van de Velde naar Sportpark 
Ruggeveld om te praten over  
de verschillende ruimtelijke  
ontwikkelingen in ons district. 

Interesse in de ruimtelijke  
ordening van ons district vandaag 
maar ook in de toekomst? Kom 
dan zeker af! Sommige projecten 
zijn al in uitvoering zoals – na  
13 jaar stilstand – de site Ekster-
laar. Ook aan Park Groot Schijn 
wordt al hard gewerkt. Maar er 
staan nog een paar andere  
projecten op stapel, zoals de 
Stopkesfabriek, de groene  
sproeten en de Arenawijk.

Hoe inschrijven?
Inschrijven voor het ontbijt kan 
door een mail te versturen naar 
deurne@n-va.be of te  
telefoneren naar 0477 33 95 15. 

Meer info:
(parkeermogelijkheden en  
taxidienst) vindt u op:  
www.n-va.be/deurne.

ZONDAG

5 februari
Van 10.30 uur tot 13 uur

Sportpark Ruggeveld

Ruggeveldlaan 480, Deurne 

(naast de schaatsbaan)

Eerste steen sportkamer 
Ruggeveld gelegd

De eerste steen is gelegd. Vanaf dit najaar kunnen 
vier voetbal- en korfbalclubs in Ruggeveld terecht.

Foto: Quinten Jacobs
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N-VA investeert in vlot openbaar vervoer
In oktober startten de werken aan de toekomstige inrit naar het ondergrondse premetronetwerk.  
Als Deurnenaar kunnen we dit ten zeerste appreciëren. Tram 5 gaat al een paar jaar aan het Sportpaleis 
onder de grond. Onder dit stadsbestuur rijdt de nieuwe tramlijn 8 – en binnenkort ook tramlijn 10 –
ondergronds. Zo kan u zich sneller naar de stad verplaatsen.
Om de inrit vrij te maken moeten de auto’s nu aanschuiven op 
één rijstrook. De tijdelijke tramsporen werden aangelegd rond 
de ingang van de tunnel. Daardoor kunnen de werken veel 
sneller vooruitgaan. De vrije busbaan aan de verkeerslichten 
werd geschrapt, waardoor er opnieuw twee rijstroken aan het 
kruispunt ontstaan. 

Eind december zag de Reuzenpijp aan het Foorplein weer het 
daglicht nadat de werken bijna 30 jaar geleden werden stilgelegd. 
Dit stadsbestuur voorziet nu wel de nodige middelen opdat u 
vanaf 1 september tram 10 vanuit Wijnegem kan nemen en 
ondergronds verder kan sporen naar het Schoonselhof.

Werken afgerond in november
Tot maart 2017 blijft de verkeerssituatie zoals ze nu is. Van  
25 februari tot eind juli zal de brug volledig worden afgesloten 
voor auto’s om de waterdichting van de brug grondig te 
vernieuwen. Bussen, voetgangers en fietsers kunnen in die 
periode wel nog de brug gebruiken. Tram 10 zal vanaf dan via 
de Ruggeveldlaan omrijden via Deurne Zuid. Vanaf 1 juni 2017 
heeft tram 10 een nieuwe eindbestemming: het Schoonselhof. 
Dan gaat de tram ondergronds aan de Herentalsebaan en komt 

hij weer bovengronds op de leien. Van augustus tot oktober is 
er opnieuw één rijstrook ter beschikking. De werken worden 
afgerond in november 2017. Let wel, in die periode wordt er ook 
gewerkt aan de Turnhoutsepoort en Stenenbrug in het kader van 
de heraanleg van de Noordersingel.

Tramlijn 10 gaat dit jaar ondergronds.

‘Groene sproet’ in Kronenburg 
In de buurt Kronenburg komt er, op vraag van de N-VA, een ‘groene sproet’. “De wijk is waarschijnlijk 
de meest bestudeerde plek van Deurne. Eén vaststelling die altijd terugkomt, is het gebrek aan groen en 
speelruimte in dit stukje Deurne”, zegt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris. “De groene sproet past daar 
binnenkort een mouw aan.”
De stad Antwerpen kocht onlangs de voormalige houtzagerij 
Quaeyhaege aan, op de hoek van de Van Amstelstraat en de 
Ten Nessestraat. Het oude gebouw wordt afgebroken. Op de 
vrijgekomen gronden bouwt de stad vervolgens een aantal 
appartementen, maar de overblijvende ruimte wordt ook 
openbaar groen.

N-VA Deurne vindt dat kinderen in hun buurt een plek moeten 
hebben om te kunnen ravotten en waar ook andere buurtbewoners 
gebruik van kunnen maken. De groene sproet zal dan ook worden 
ingericht met bomen en plekken om te zitten en te spelen.

Het initiatief past in het ‘speelweefselonderzoek’ dat Deurne 
momenteel uitvoert. “Daarin gaan we op zoek naar plekken 
waar er weinig of geen ruimte is om buiten te spelen”, zegt Elke 
Brydenbach, districtsschepen voor Jeugd. “Wij zien hoe we alle 
speelelementen op slimme wijze met elkaar kunnen verbinden”.

Daarmee eindigt het verhaal niet. Dit is nog maar de eerste van 
een reeks miniparken. In dezelfde buurt is het district Deurne 
op zoek naar andere plekken om dit te doen. Door slimme 
investeringen geven wij Deurne meer ademruimte, groen en lucht.

© Team Ontwerpend Onderzoek, Stadsontwikkeling, Stad Antwerpen

Door slimme investeringen  
geven wij Deurne meer  
ademruimte, groen en lucht.
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Fons Duchateau: 
Zuurstof voor betere 
hulpverlening
Hulpverlening moet er in de eerste plaats zijn voor 
wie het nodig hee� . Niet voor wie de hulpverle-
ning organiseert. Schepen van sociale zaken Fons 
Duchateau wil de focus leggen op meer innovatie-
ve, uitgebreide dienstverlening in de zorgsector en 
maakt werk van hulp op maat van de zwaksten.

Het is een oud zeer in de zorgsector. Steeds dezelfde 
uitverkoren partners verdelen de koek als het om 
hulpverlening gaat. Ze hebben in het verleden stap 
voor stap een stevig monopolie opgebouwd. Nieuwe 
visies op zorg dringen hierdoor maar moeizaam door 
op het terrein. Wie niet hoeft te concurreren met 
nieuwe werkmethodes en succesvolle experimenten 
uit het buitenland, dreigt in te dommelen. En daar is 
niet alleen de belastingbetaler maar ook de zorgbe-
hoevende zelf de dupe van. 

Door nieuwe partners uit te nodigen om hun visie op 
zorg voor te leggen aan een onafhankelijke jury, blaast 
Fons Duchateau de zorgverlening nieuw leven in. De 
eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Niet op vlak 
van besparingen, zoals de oppositie beweert. Integen-
deel, Fons Duchateau slaagt er in om met dezelfde 
middelen meer kwalitatieve hulpverlening te voorzien 
dan in het monopoliesysteem. Daarbovenop komen 
extra middelen die focussen op het versterken van de 
zwaksten die zo opnieuw 
kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt en 
woonmarkt. De kracht 
van nieuwe ideeën en 
verandering is er nu ook 
in de zorg. 

Een stukje Antwerpen in de ruimte 
Burgemeester Bart De Wever: “Dit stadsbestuur maakt werk van het 
aantrekken van nieuwe investeringen. Met succes. Neem de Antwerpse 
ruimtevaarttechnologie. 

Deze sector is niet zo gekend, maar breidt uit en creëert nieuwe jobs. 
Onlangs opende ik met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs 
een nieuwe onderzoeksruimte van een Antwerps ruimtevaartbedrijf. In onze 
stad wordt het communicatiesysteem gebouwd voor de nieuwe satellieten van 
het Europees Ruimteagentschap (ESA). 

Dat loont niet enkel voor wetenschappelijk 
onderzoek. Investeringen in de ruimtevaart ver-
dienen zichzelf meerdere keren terug. Ze leveren 
ons de technologische snufjes van de toekomst. 
Als we vandaag een stukje van Antwerpen naar 
Mars schieten, gebruiken we dezelfde techno-
logie misschien morgen tijdens het bellen, het 
mailen,… of toepasselijker voor deze tijd van het 
jaar: het instellen van onze verwarming.

Ludo Van Campenhout: 
Topsportschool in Wilrijk
In het Fort VI in Wilrijk opende de nieuwe Antwerpse Topsportschool. 
De 190 leerlingen van Stedelijk Lyceum Topsport combineren er 12 uren 
sport op topniveau met 20 uur algemene vorming. Buiten de schooluren 
kunnen er binnen het concept van de brede school ook sportclubs en 
andere verenigingen trainen. 

De school stoomt  jongeren klaar voor een topcarrière voetbal, tennis, zwem-
men, judo, snowboarden, badminton, taekwondo en basketbal. “Dat een goed 
uitgebouwde topsportschool wel degelijk het verschil kan 
maken, bewijzen oud-leerlingen zoals Moussa Dembélé, 
Seppe Smits, Radja Nainggolan, Thomas Lamot”, zegt 
schepen van Sport Ludo Van Campenhout. “Tijdens de 
afgelopen Olympische Spelen in Rio schitterden 
(oud-)leerlingen zoals Dirk Van Tichelt en Jaouad Achab. 
Het spreekt voor zich dat we met Sporting A naast 
breedtesport en buurtsport ook verder willen 
investeren in topsport.”

Rob Van de Velde:
Buurtbewoners positief over plannen 
Slachthuissite 
De stad is klaar met het voorontwerp masterplan voor de Slacht-
huissite. Tijdens het laatste participatiemoment op 7 november 
waren de buurtbewoners bijzonder positief over de plannen. De 
buurt krijgt dan ook meer groen, meer sport- en spelinfrastruc-
tuur dan eerst voorzien. “De buurt-
groep het Damcomité, door de stad 
van bij de start nauw betrokken bij 
de plannen, laat zich in tegenstelling 
tot de andere buurtbewoners negatief 
uit over de plannen. Het comité 
heeft zich dan ook laten misbruiken 
door Groen om in te gaan tegen deze 
ambitieuze plannen. En dat betreur 
ik ten zeerste.” 
Meer informatie op www.agvespa.be.

Nabilla Ait Daoud:
Lage-emmissiezone gaat van start
“Na jaren voorbereiding is het in februari zover: de lage-emissiezone 
gaat van start. Sinds begin dit jaar voeren we een communicatie-
campagne. De nieuwe affiches zijn momenteel al in het straatbeeld 
zichtbaar. Er komen verder onder andere nog radio- en televisie-
spots op de nationale zenders aan, krantenadvertenties, adverten-
ties in parkeergarages,… Dit moet er allemaal voor zorgen dat alle 
bewoners en bezoekers perfect op de 
hoogte zijn. Sinds kort is het boven-
dien mogelijk te registreren voor de 
lage-emissiezone. Dat is erg belangrijk 
voor personen met een beperking die, 
onder bepaalde voorwaarden, 
een kosteloze vrijstelling kunnen 
verkrijgen. Alle informatie over de 
lage-emissiezone is te vinden op 
www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


