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Het plein voor de Arenahal werd de afgelopen weken volledig op voet-
padniveau aangelegd in betonstraatstenen. Twee zitmuren, zitbanken en 
nieuw groen zullen de belevingswaarde van het plein voor de buurtbe-
woners enorm doen toenemen. Het is een echt multifunctioneel plein ge-
worden. De parking maakte plaats voor een permanent basketbalplein, 
dat in de winter omgetoverd kan worden tot een natuurlijke schaatsbaan.

En dan te bedenken dat dit mooie plein 
niet zo lang geleden nog vooral gebruikt 
werd als parking. De kasseienvlakte ver-
keerde bovendien in slechte staat. Hier-
door hadden buurtbewoners weinig voe-
ling met het grote plein in hun buurt. Ook 
zorgden de kasseien voor weinig comfort 
en veiligheid voor onder meer de voetgan-
gers tijdens de wekelijkse markt. Allemaal 
zaken waar de heraanleg een mouw aan 
paste. Tijdens evenementen kan het  
 

sportveld wel nog gebruikt worden als 
parking.  
 
Ook al staat de zomer weldra voor de deur, 
districtsschepen Elke Brydenbach kijkt al 
uit naar volgende winter: “Als de tempe-
raturen onder het vriespunt gaan blijft het 
regenwater, door het licht hellende profiel, 
staan en kan het bevriezen. Dan heeft ons 
district naast ijspiste Ruggeveld ook een 
natuurlijke buitenijspiste.”

Beste  
Deurnenaar,

De lente is in het land en dat 
merken we ook in ons district. 

Zo zien we de komende weken 
een complete metamorfose van 
het Van Duystplein.

Het afgeleefde speelplein, 
bestemd voor kinderen van twee 
tot tien jaar, krijgt een gegoten 
rubberen ondergrond met heuvels 
en speelelementen. 

De rubberen speelomgeving zal 
oranje, terracotta, groen en blauw 
kleuren. 

Het speelterrein wordt zo een 
blauwe zee met opgehoogde 
eilanden, verbonden door groene 
stapstippen. 

De nieuwe speeltuin wil met zijn 
opvallend kleurenpalet méér kleur 
in de wijk brengen. 

Koen Laenens
Voorzitter N-VA Deurne

Districtsschepen Elke Brydenbach probeert het basketbalpleintje aan de Arenahal al eens 
uit. Ook jij bent daar van harte welkom!  

Plein voor Arenahal  
krijgt facelift

N-VA DEURNE KOMT NAAR U TOE! 
 
N-VA Deurne slaat op zaterdag 17 juni, van 11 uur tot 13 
uur, haar tent op aan de Gallifortlei. Heeft u vragen over 
het beleid of wilt u weten welke dossiers onze mandatarissen 
opvolgen? Wenst u kennis te maken met N-VA Deurne en de 
lokale gezichten? Kom dan op zaterdag 17 juni zeker even 
langs in de N-VA tent. We luisteren naar uw opmerkingen en 
geven een antwoord op uw vragen. 

Er beweegt iets in Deurne! p.2 Ontdek het nieuwe Moorkensplein p.3
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Volkstuinen: waar generaties elkaar 
ontmoeten
Nu de lente weer in het land is, kriebelt het bij vele mensen 
om opnieuw in de tuin aan de slag te gaan. Wie geen eigen 
tuin heeft, kan in een volkstuin terecht om planten, bloemen, 
groenten en fruit te kweken. District Deurne telt momenteel vijf 
locaties hiervoor: Silsburg, Boterlaar 2, Boterlaar 3, Drakenhof 
en Papenhof-Ten Eekhove. De vzw Volkstuinen levert hier 
uitstekend werk. De lange wachtlijst bewijst het succes van het 
project.

Volkstuinen zijn bovendien een ontmoetingsplaats voor 
verschillende generaties en culturen. Ook de Vlaamse overheid 
wil het aanbod aan volkstuinen in Vlaanderen uitbreiden. 
Gemeenten, OCMW’s en vzw’s kunnen subsidies aanvragen om 
nieuwe volkstuinen aan te leggen of bestaande tuintjes uit te 
breiden en te moderniseren. 

Er beweegt iets in Deurne!
De laatste tien jaar investeerden de diverse 
overheden bitter weinig in de straten en pleinen van 
ons district. Kasten bulken uit met ongebruikte 
masterplannen voor de Frank Craeybeckxlaan, 
Deurne Dorp Zuid of de Herentalsebaan. Gelukkig 
ligt die tijd nu achter ons: vandaag investeren 
Vlaanderen, de stad Antwerpen en het district 
Deurne meer dan vijftig miljoen euro in de 
infrastructuur van ons district. De kracht van 
verandering wordt duidelijk zichtbaar.

Nieuwe, hoge brug spaart 7,2 km file per dag uit
Op 1 augustus wordt de Brug van den Azijn afgebroken. Er 
komt een nieuwe hogere brug met brede fiets- en voetpaden. Wij 
verhogen de brug om meer vracht over het Albertkanaal te laten 
varen. Op die manier verdwijnen meer dan 600 opleggers per 
dag van de Bisschoppenhoflaan. Dat is een file van 7,2 km die 
wij per dag uit Deurne halen.

Op hetzelfde ogenblik werken wij aan het kruispunt Lakborslei-
Confortalei. Dat is vandaag een zwart punt met elk jaar 
ongevallen tussen auto’s en voetgangers en fietsers. Het 
kruispunt zal niet alleen veiliger worden, maar ook groener. En 
omdat de Confortalei ontlast wordt, kan het doorgaand verkeer 
voortaan van de Bisschoppenhoflaan richting Lakborslei/
Turnhoutsepoort gestuurd worden.

Meer veiligheid, betere fietspaden
Wij hernieuwen ook de voet- en fietspadden op de 
Schotensesteenweg (tussen de Ruggeveldlaan en de Van 
Poppelstraat). Er komt meer groen, de fietspaden krijgen een 
rood laagje asfalt en de schoolomgevingen worden veiliger.

Dit najaar wordt de buurt Kriekenhof eveneens verkeersveiliger 
en verkeersluwer gemaakt. Er komen meer bomen in de straat, 
de kruispunten worden verhoogd aangelegd en de hele buurt 
wordt een zone 30.

Ook veel vernieuwingswerken in 2018
Na de eindejaarsfeesten starten de werken op de Herentalse-
baan, tussen het ‘t Mestputteke en het Ziekenhuis. Omdat de 
tram tijdelijk uit de straat verdwijnt, zijn de werken klaar op 
negen maanden. Tijdens de Bevrijdingsfeesten van 2018 openen 
we de hernieuwde straat. De kasseien verdwijnen en er komt 
meer plaats voor voetgangers en fietsers. Automobilisten krijgen 
extra parkeerplaatsen op de vernieuwde parking Keteleer. Meer 
groen, rustpunten en banken zullen deze straat weer de echte 
winkelstraat van Deurne maken.

Voeg daarbij de heraanleg van de Waalhofstraat, de 
Hallershofstraat, de Rosenstraat, de Jan Bielstraat, een fietsbrug 
over de Ruggeveldlaan, een fietspad op de Wouter Haecklaan, 
een verder uitbreiding van het Velo-systeem en je kan maar één 
conclusie trekken. “Er beweegt eindelijk iets in Deurne”, volgens 
districtsvoorzitter Tjerk Sekeris. “Nog even geduld en dan 
kunnen we met zijn allen weer bewegen”.

 De komende maanden en jaren zullen de straten en pleinen 
van Deurne een langverwachte opknapbeurt krijgen.

 Volksvertegenwoordiger Peter Wouters volgt dit thema van 
nabij op in het Vlaams Parlement.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/antwerpen

DIVA opent eind dit jaar
In december van dit jaar krijgt u een eerste inkijk in DIVA, het 
nieuwe museum en belevingscentrum rond edelsmeedkunst en 
diamant. In mei 2018 openen gedeputeerde voor Cultuur Luk 
Lemmens, Vlaams minister Ben Weyts en schepenen Kennis en 
Van Campenhout de deuren voor het grote publiek.

 “Het nieuw belevingscentrum, ontworpen door regisseur Frank 
Van Laecke en interieurarchitect Gert Voorjans, dompelt de 
bezoeker onder in luxe”, zegt Luk Lemmens. “Dankzij DIVA 
krijgt Antwerpen een plek waar toeristen, maar ook de 
Antwerpenaar zelf, het diamantverhaal van onze stad kan 
ontdekken.”

Stad test nieuwe digitale 
parkeerverbodsborden
De oude parkeerverbodsborden waren nauwelijks leesbaar, 
werden snel verplaatst en massaal gestolen. Meer dan wat krijt 
of lef was er niet nodig om de regels naar eigen hand te zetten. 
Daarom investeert de stad in nieuwe digitale borden. 

“Elk tijdelijk parkeerverbod voor een verhuis of renova-
tie zal duidelijk leesbaar zijn op een digitaal scherm”, legt 
burgemeester Bart De Wever uit. “Iedereen kan trouwens 
op de website www.parkeerverbod.info zelf nagaan waar er 
momenteel parkeerverboden gelden.”

Voor de plaatsing van de borden zorgt de stad zelf. Door een 
GPS-signaal weet de politie perfect waar de borden zijn en 
waar ze mogen staan. Misbruik is dus bijna onmogelijk. Een 
verlenging kan vanop afstand gebeuren, waarna het bord 
automatisch op de nieuwe periode overschakelt.  

Vernieuwde Koningin 
Elisabethzaal opent deuren
De nieuwe Koningin Elisabethzaal opende onlangs haar 
deuren voor concerten, shows en congressen. “Samen met de 
KMDA en Vlaanderen hebben we geïnvesteerd in één van de 
mooiste zalen van Europa, en dit in hartje Antwerpen!” 
glundert Koen Kennis, schepen voor Toerisme.

De Koningin Elisabethzaal scoort fantastisch op vlak van 
akoestiek en techniek. De zaal is bovendien een architecturaal 
pareltje. Het gebouw combineert hedendaags design met de 
glorie van weleer. De historische zalen van ZOOAntwerpen – 
Marmeren Zaal, Wintertuin, Darwin- en Verlatzaal – werden 
geïntegreerd in het nieuwe congres- en concertcomplex: het 
Elisabeth Center Antwerp. 

Na jaren van (ver)bouwen, kan u vandaag op deze toplocatie 
genieten van een prachtig concert van Antwerp Symphony 
Orchestra-de Filharmonie, van een musical, van een comedy-
show of van tal van andere culturele activiteiten.

“Eindelijk opnieuw 
een plek voor het 
diamantverhaal 
van onze stad!”
Gedeputeerde 
Luk Lemmens

“Antwerpen heeft 
er weer een unieke 
toeristische troef bij.”

Schepen Koen Kennis

“Antwerpen wordt 
met deze borden 
een slimmere stad. 
De parkeerborden 
verzachten ook 
de parkeerdruk.”
Burgemeester Bart De Wever

Dit wordt het nieuwe 
Moorkensplein

De suggesties die de klankbordgroep, de buurt en het district 
in 2016 gaven voor de heraanleg van het Moorkensplein 
werden door de ontwerpers en het bestuur verwerkt in het 
definitieve ontwerp. Een dossier voor de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning wordt nog dit voorjaar 
ingediend. 

“De effectieve werken om het plein heraan te leggen starten 
hopelijk in het najaar van 2017”, zegt schepen Rob Van de 
Velde. “Tegen eind volgend jaar kan iedereen dan genieten 
het vernieuwde plein.”
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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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