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Wijkwerking op Maat
De stad verandert, maar niet overal even snel. Er zijn sterke  
onderlinge verschillen tussen buurten op het vlak van onderwijs, 
overlast en gezondheid (persoonlijk welbevinden). Een geïnte-
greerde aanpak op maat is nodig om een antwoord te bieden op  
de huidige en toekomstige uitdagingen. Daarom startte de stad 
met een proefproject ‘Wijkwerking op Maat’ in Deurne-Noord.
Deurne-Noord bestaat uit de buurten 
Kronenburg, Ten Eeckhove en  
Conforta en kent een zeer jonge en 
diverse bevolking. Heel wat inwoners zijn 
erg kwetsbaar. En daar wil Deurne met 
‘Wijkwerking op Maat’ iets aan doen.

  Daarom investeren Antwerpen en 
Deurne in buurtwerk door Cinema 
Rix te restylen tot een laagdrempelig 
ontmoetingscentrum en door bewo-
nersinitiatieven te ondersteunen. De 
filmzaal, cafetaria, vergaderzalen en de 
polyvalente ruimte werden opgefrist.

  In 2017 werd ook het cameranetwerk 
uitgerold in Deurne-Noord. Grote 
verkeersassen en risicoplaatsen wor-
den hiermee gemonitord. Met deze 
camera’s pakken we criminaliteit en 
overlast gericht aan. Ook op sluik-
storten en zwerfvuil wordt ingezet en 
overlastpanden worden aangepakt. 

  Deurne-Noord telt heel wat  
senioren. Een deel hiervan is kwets-
baar en gevoelig voor vereenzaming 
en sociaal isolement. Deurne gaat 
daarom een detectienetwerk uitwer-
ken. Kwetsbare en sociaal geïsoleerde 
senioren worden gedetecteerd en we 
laten hen kennismaken met het  
zorg- of ontmoetingsaanbod.

  Via een proefproject zetten we  
eigenaars aan om hun woning te 
renoveren.

  Overlast en risicogedrag zijn aan-
dachtspunten in de straten en op de 
pleinen van Deurne-Noord. Daarom 
investeren wij in de buurtbetrokken-
heid én in actief burgerschap van 
jongeren vanaf 16 jaar. Uitgangspunt 
is dat jongeren zelf verantwoordelijk-
heid opnemen. Op basis van positief 
leiderschap kunnen ze het samen- 
leven positief beïnvloeden.

“Deurne kan de uitdagingen van 
Deurne-Noord niet alleen aanpakken”, 
aldus Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter. 
“Daarom streven wij met ‘Wijkwerking 
op Maat’ ook naar samenwerking tussen 
district, scholen, lokale politie, jeugd-
werk, verenigingen, burgers en de stad 
Antwerpen. Zonder de steun van Fons 
Duchateau, schepen van Sociale Zaken, 
was zo’n project onmogelijk. Als we 
kijken naar de eerste resultaten zijn we 
op de goede weg.”

Snel naar het stadscentrum  
vanaf P+R Bosuil

Wilt u snel naar de stad, maar zonder de wagen? Parkeer 
hem dan niet in de Deurnse woonbuurten, maar op de P+R 
Bosuil. Enkel op wedstrijddagen is de parking voorbehou-
den voor supporters van Royal Antwerp FC. De parking 
biedt plaats aan 123 auto’s en ligt op 200 meter van de tram-
halte ‘Antwerp stadion’. Vanaf deze halte brengt tram 5 u op 
20 minuten naar het stadscentrum.

IJspret op het Arenaplein
In het najaar 
van 2017 kreeg 
het Arenaplein 
een volledige 
make-over. 
Daarbij werd 
het ganse plein 
op eenzelfde  
niveau aange-
legd, met uit-
zondering van 
het basketbal- 
veld. Dat ligt 
iets meer ver-
zonken, zodat 
bij vriesweer een natuurlijke ijsvlakte kan ontstaan. De afgelopen 
winter doken de temperaturen regelmatig onder het vriespunt en 
zorgde het district voor voldoende water, waardoor jong en oud ten 
volle hebben kunnen genieten van ijspret onder een stralende  
winterzon.

Districtsschepen Elke Brydenbach testte het ijs uit met enkele  
kinderen: “De schaatsbaan werd door iedereen goed bevonden.  
Ons opzet is geslaagd. Plezier verzekerd!”

  Districtsburgemeester Tjerk Sekeris,  
districtsschepen van Jeugd en Sport  
Elke Brydenbach en schepen van Sociale 
Zaken Fons Duchateau.
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Het Rivierenhof: een straf verhaal
U hebt het waarschijnlijk al gemerkt: het provinciaal groendomein Rivierenhof ondergaat sinds  
het begin van deze bestuursperiode een indrukwekkende vervelling tot een historisch park met  
hedendaagse infrastructuur. “We willen het centrum van het park reserveren voor jonge en minder 
jonge bezoekers die willen wandelen, spelen of rusten”, zegt Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van  
de provincie Antwerpen. “Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd. Overleg met de bezoekers, 
buurt en sportclubs was daarbij een rode draad.”

Hoewel de werken nog niet voltooid zijn, heeft het provinciaal domein een 
indrukwekkend parcours afgelegd. Het startte in 2009 met een nieuw  
provinciaal masterplan voor de ruimtelijke reorganisatie van het domein.

Heraanleg parking West, een nieuwe speeltuin en 
fris groen
“Een eerste belangrijke realisatie was de heraanleg van  
de westelijke kop van het Rivierenhof in 2014”, licht Luk 
Lemmens toe. “De sportclubs verhuizen van het midden  
van het park naar de zijkanten. De clubs zijn zo beter bereik-
baar en auto’s worden zoveel mogelijk uit het centrum van 
het park geweerd. Men moest daarom eerst voor een betere 
parkeersituatie zorgen.”

De parking met 100 plaatsen ligt op wandelafstand van het 
centrum van Deurne, wat goed nieuws is voor de lokale han-
delaars. En voortaan moeten auto’s niet langer over de Park-
weg: een goede zaak voor fietsers en voetgangers. Ten slotte 
werd er ook aan kinderplezier en groenvernieuwing gedacht. 
Er kwam een speeltuin en 34 bomen werden vervangen door 
meer dan 70 nieuwe bomen, bosgoed en hagen. Er werd meer 
dan 100 are gras en vegetatie aangeplant. In totaal werd zo’n 
1,3 miljoen euro geïnvesteerd.

Heropwaardering van de statige Jezuïetenpoort
In 2016 volgde een historisch verantwoorde heraanleg van 
het pad, de begrachting en de brug aan de monumentale  
Jezuïetenpoort en -dreef die al 275 jaar de statige hoofd- 
ingang vormen van het hof ‘Ter Rivieren’. Na de restauratie 
vormden 120 nieuwe beuken het sluitstuk. De provincie 
investeerde hierin 325 600 euro.

Sport en spel krijgen een bijzondere plek
In mei 2017 keurde de Antwerpse provincieraad 3,5 miljoen 
euro aan investeringen in het Rivierenhof goed voor een 
nieuwe speeltuin en sportinfrastructuur voor de korf- en 
voetbalclubs van het park. Het ontwerp van de infrastruc-
tuur gebeurde in overleg met de sportclubs. 

Gedeputeerde Luk Lemmens: “Eerder was er ook 440 000 
euro geïnvesteerd in de aanleg van een polyvalent kunst-
grasveld nabij de sportzone ‘De Put’ aan de oostelijke zijde 
van het park. Voetbalclub Rapid krijgt hiernaast een nieuwe 
kantine. Korfbalclubs ATBS en AKC verhuizen naar de weste-
lijke zijde van het park (kant Turnhoutsebaan) en krijgen ook 
nieuwe lokalen en velden. Dit project is een mooi sluitstuk 

van een provinciaal tijdperk. Vanaf 2018 is de provincie 
immers niet meer bevoegd voor sport.”

Ten slotte werd ook gekeken naar een herbestemming van 
de oude tennisvelden achter het kasteel. Die worden, na een 
bevraging van honderden ouders, omgetoverd tot een grote 
speeltuin.

Nog zoveel meer …
“De voorbije jaren is er ook gewerkt aan het kasteel, het 
openluchttheater en initiatieven zoals de aanleg van een 
educatief vlonderpad. Daarnaast is er nog de dagelijkse wer-
king zoals het onderhoud en de recreatieve activiteiten in het 
park, waar de werknemers van het groendomein dagelijks 
hun hart en ziel in leggen”, stelt gedeputeerde Luk Lemmens.

Luk Lemmens, 
eerste gedeputeerde 
van de provincie

Bij de vernieuwing van het Rivierenhof 
werd ook aan de kinderen gedacht. 
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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
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