
Er beweegt iets in Deurne-Centrum
Vandaag staan de plannen voor de heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan/Te Couwelaarlei 
volop in de belangstelling, maar er gebeurt meer in Deurne-Centrum. Begin 2022 starten 
we met de langverwachte heraanleg van de Lakborslei. 

De straat wordt heraangelegd van gevel 
tot gevel met een brede groenzone aan 
de pare kant. Het pleintje voor de ‘Drie 
Torekens’ wordt een speelplein dat zo 
ingericht wordt dat het bij hevige regen 
onder water kan lopen. Dat verkleint de 
kans op waterschade voor de inwoners.

De parking van het Rode Kruisplein 
nemen we ook onder handen. De 
parkeerplaatsen worden geconcentreerd 
aan de Lakborslei. Een fietspad verbindt 
de Lakborslei over het Rode Kruisplein 
met een nieuwe brug over het Schijn 
naar het Ringfietspad. 

De bijgebouwen van het oude parochie-
huis Sint-Fredegandus worden omgetoverd 

tot een horecazaak. Het wordt 
aangenaam verpozen in de tuin van 
de pastorie door de aanleg van het 
Ringpark. Dat begint aan de zuidkant 
van Schijnpoort en loopt tot aan het 
Rivierenhof.

De Sint-Fredeganduskerk zie je al van 
ver en dat wordt alleen maar beter. Het 
district investeert 240.000 euro in de 
verlichting van de kerk. Die zal zonder 
enige twijfel een wow-effect creëren.

Tot slot restaureren we de Couwelaar-
bibliotheek, waarbij we de zichtbaarheid 
van de bibliotheek vergroten. De 
verbinding naar de achterliggende 
groene ruimte van de Sint-Fredegandus-
begraafplaats is onontdekt.

Beste lezer,

In Deurne hebben we geen zit-
tend gat. Zo werd er in het kader 
van ‘Deurne Ontwaakt’ duchtig 
gespeeld, gepoetst, ontdekt 
en gefi etst. Onze sterke ploeg 
neemt het voortouw en brengt 
Deurne op alle mogelijke ma-
nieren in beweging. Wie nu nog 
niet overtuigd is van het ‘Dees 
is wel Deurne’-gevoel, die gaat 
binnenkort wel overstag.

Met het EK voetbal, de Ronde 
van Frankrijk en de Olympische 
Spelen beleven we de moeder 
aller sportzomers. Het lijstje doet 
likkebaarden en hopelijk zet het 
de Deurnenaar ertoe aan om nog 
meer aan het sporten te slaan. In 
de nazomer volgt een fantastisch 
toetje met het WK wielrennen 
in eigen land, met Antwerpen 
als startplaats. Hoeft het gezegd 
dat ik daar als sportschepen 
reikhalzend naar uitkijk? 

Over de koers gesproken. Ook 
ons district heeft een rijke 
wielergeschiedenis. In zijn boek 
‘Roem, hoop en tegenslag’ laat 
auteur Matthias Van Milders dat 
wielerverleden herleven. Een 
absolute aanrader voor iedereen 
met een hart voor de koers of 
voor Deurne!

Peter Wouters
Afdelings-
voorzitter

“De Sint-Fredeganduskerk wordt een middelpunt in het 
vernieuwde centrum”, aldus districtsburgemeester Tjerk Sekeris.

Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

Deurne
www.n-va.be/deurnedeurne@n-va.be N-VA Deurne

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 8 juli.
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Een nieuw districtshuis voor de 
Antwerpenaar
“De historische parel Harmonie is fraai 
gerestaureerd en doet voortaan dienst als het 
nieuwe districtshuis van Antwerpen. Het 
stadsloket verhuist van de Lange Gasthuis-
straat naar deze ruime en lichte plek in het 
Harmoniepark, voorzien van de meest mo-
derne infrastructuur. Onthaalrobot Charlie 
maakt u wegwijs en onze loketmedewerkers 
staan garant voor een aangename dienst-
verlening. Kortom, we gaan voor het ultieme 
gebruikersgemak voor elke Antwerpenaar.”
Nabilla Ait Daoud, schepen van Loketwerking

Antwerpen laat beste van zichzelf zien
“Ten dienste staan van je stadsgenoten 
en elke dag mogen werken aan een 
gezonde, propere en warme stad … wat 
een eer! Ik ga met veel zin de uitdaging 
aan. Met het verstand en hart steeds op 
de juiste plaats. Op de eerste dag al kon 
ik meedraaien met de vrijwilligers in 
het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Daar 
laat Antwerpen het beste van zichzelf 
zien. Sinjoren tonen er hoe hecht onze 
stadsgemeenschap is. Daarom: aarzel 
niet en laat u vaccineren!”
Els van Doesburg, schepen van 
Gezondheidszorg

Vlaams Parlement maakt werk van 
controlearts
Onder impuls van parlementsvoorzitter 
Liesbeth Homans besliste het Vlaams 
Parlement om het statuut van de volks-
vertegenwoordiger kritisch onder de 
loep te nemen. “Die krijgt een mandaat 
van de kiezer en heeft daarom geen 
klassieke werkgever-werknemersrelatie. 
Het parlement wint nu onder meer 
gespecialiseerd juridisch advies in over 
de wijze waarop het een controlearts 
kan sturen bij langdurige ziekte.”
Liesbeth Homans, Vlaams 
Parlementsvoorzitter

Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde voor ons erfgoed
“De Vlaamse Regering voorziet elk jaar 
een aanzienlijk bedrag voor restauratie 
en onderhoud van ons onroerend 
erfgoed. Toch is daarnaast alle hulp 
welkom. Zo is een team vrijwilligers 
begonnen aan de restauratie van het 
lichtschip West-Hinder III, en dat 
zonder 1 euro subsidie aan te vragen. 
Een voorbeeld, noemde minister 
Diependaele het. Het schip is intussen 
beschermd als varend erfgoed. Begin 
2022 zal het te bezichtigen zijn in dok 1
van het droogdokkeneiland. Laten we 
onze vrijwilligers koesteren en hopen dat
ze na corona weer aan de slag kunnen.”
Manuela Van Werde, Vlaams 
Parlementslid

Achter de schermen in het parlement

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Check je chip!
Honden en katten moeten verplicht een chip hebben. Zo kunnen verloren gelopen 
dieren snel weer naar de eigenaar. Gemeenteraadslid Sanne Descamps is echter 
bezorgd: “Zo’n 90 procent van de huisdieren is gechipt, maar bij een op de vijf 
kloppen de gegevens niet. Tot nu toe kon iedereen met een chiplezer de chip uitlezen, 
maar door de Europese privacywetgeving zijn de gegevens van het baasje sinds 1 mei 
anoniem. Als eigenaar kan u uw gegevens gegevens wel opnieuw openbaar maken als 
u de chip koppelt aan uw rijksregisternummer.”

Vergeet dus zeker niet de chip van uw huisdier na te kijken via www.checkjechip.be.

Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Deel uw fietsverplaatsingen via Strava
Heel wat lopers en fietsers registreren hun prestaties 
via de Strava-app. Die gegevens leveren een schat aan 
informatie op over hun favoriete routes, ook voor de 
stad. “Stadsbesturen kunnen gratis terecht op de sportapp
voor tips en adviezen”, zegt 
gemeenteraadslid Koen Laenens. 
“Schepen Koen Kennis bevestigde 
dat ook Antwerpen sinds kort 
gebruikmaakt van de gegevens 
van Strava. Daarom roepen we 
iedereen ook warm op om zijn 
fietsverplaatsingen te delen.”
Koen Laenens, gemeenteraadslid

Eens olympisch, altijd olympisch
“101 jaar nadat de olympische vlag 
met de iconische ringen voor het 
eerst gehesen werd in Antwerpen, 
geven we de ringen voor altijd een 
plaats in de stad. Covid-19 zette 
ons jubileumjaar op waakvlam, 
maar nu poken we met Sporting A 
het olympisch vuur weer op. In 
navolging van de scholen dagen 
we nu ook onze sportclubs uit om 
een reeks olympische uitdagingen 
tot een goed einde te brengen.”
Peter Wouters, schepen van Sport

Groene oase in rand van Antwerpen
Met het programma ‘Groen Kruis’ trekt 
gedeputeerde Luk Lemmens op kruisvaart 
om de groene open ruimtes in de sterk 
verstedelijkte noordoostelijke rand van 
Antwerpen te versterken en te verbinden 
om de woonkwaliteit te verhogen. De 
provincie steekt de handen uit de mouwen 
met tastbare projecten, en met aandacht 
voor recreatie. De aftrap gebeurde in het 
beschermd landschap Ertbrugge, een 
groene oase waarvoor samen met de 
bewoners een beheersplan gemaakt is.
Luk Lemmens, gedeputeerde
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Havenuitbreiding is cruciaal voor 
onze welvaart
“Recent bracht de auditeur bij de 
Raad van State een negatief advies 
uit over de plannen voor extra 
containercapaciteit in de Antwerpse 
haven. Ik roep de Vlaamse Regering 
op om alles in het werk te stellen om 
de broodnodige havenuitbreiding te 
realiseren. Deze investeringen zijn 
namelijk cruciaal voor de toekomstige 
groei van onze haven, en dus ook 
voor onze Vlaamse welvaart en jobs.”
Annick De Ridder, schepen van Haven

Naar één vakminister voor 
cyberveiligheid
Kamerlid Michael Freilich vraagt 
in het federaal parlement om meer 
te doen tegen cyberaanvallen. “Ga 
naar één vakminister, die de tijd 
heeft om het probleem over alle 
departementen heen te concretiseren. 
Nu zit cyberveiligheid versnipperd 
over zes verschillende ministeries, 
en dat werkt gewoon niet. Dit is voor 
alle duidelijkheid geen vraag om een 
nieuwe ministerpost te creëren, wel 
om alles rond cyberveiligheid onder 
te brengen bij één minister, bijvoor-
beeld die van Binnenlandse Zaken.”
Michael Freilich, Kamerlid

Antwerpen opnieuw gaststad voor 
The Tall Ships Races
“Van 22 tot 25 juli 2022 verwelkomt 
Antwerpen opnieuw de zeilschepen die 
deelnemen aan The Tall Ships Races. De 
vorige editie in 2016 trok 500.000 bezoekers: 
een grote bonus voor onze toeristische 
sector. Samen met u kijk ik nu al uit naar 
het prachtige maritieme spektakel op de 
Schelde, aan het ponton bij Het Steen en 
op het Eilandje. Er wacht de schepen en 
bemanningen gegarandeerd een warm 
Antwerps onthaal.”
Koen Kennis, schepen van Toerisme

De N-VA voor u aan het werk
Bedankt, Fons
“Zeven jaar lang was Fons Duchateau een absolute sterkhouder 
van onze bestuursploeg. Antwerpen plukt de vruchten van 
zijn toewijding, rechtvaardigheidsgevoel en praktische 
instelling. Hij beheerde de gezondheidscrisis het voorbije 
jaar uitstekend: ons test- en vaccinatiedorp zijn voorbeelden 
voor Vlaanderen. In juni ging Els van Doesburg aan de slag 
als nieuwe schepen. Lotte Mintjens vervangt haar in de 
gemeenteraad. Ik wens Fons, Els en Lotte veel succes toe.”

Bart De Wever, burgemeester

Carine Leys is nieuwe voorzitter 
N-VA Stad Antwerpen
Met het vertrek van Fons Duchateau uit de politiek verdwijnt ook 
het gezicht van onze lokale N-VA-afdeling. Carine Leys uit Hoboken 
neemt het voorzitterschap van hem over. Zij verdiende haar strepen 
als Antwerps ondervoorzitter, fractievoorzitter in de gemeente-
raad en districtsschepen. Twaalf jaar geleden was zij zelfs al een 
van de weinige districtsraadsleden die de toen nog 
piepjonge N-VA in onze stad mocht uitzenden. 
Collega’s en politieke vrienden kennen Carine 
als een dossiervreter en een harde werker. “Ik 
kijk er alvast naar uit om de Antwerpenaar 
binnenkort te ontmoeten wanneer we weer 
N-VA-activiteiten kunnen organiseren in 
onze stad”, aldus Carine.

“Zeven jaar lang was Fons Duchateau een absolute sterkhouder 

Bart De Wever, Fons Duchateau, Els van Doesburg en Lotte Mintjens
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Op 24 april stond de jaarlijkse lentepoets op het programma. Om de 
Deurnenaars extra op te roepen om die dag hun straat te poetsen, gaf 
het districtscollege het goede voorbeeld. Alle leden van het college zijn 
al een tijdje straatvrijwilliger en houden hun straat netjes.

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris en 
schepen Elke Brydenbach zijn niet vies om 
de handen uit de mouwen te steken. Ze 
trokken gewapend met prikstok en rode 
vuilzak door het Rivierenhof, de Turn-
houtsebaan en de Frank Craeybeckxlaan. 
Blikjes, sigarettenpeuken en ander zwerf-
vuil werden massaal naar de zak verwezen. 

Uiteindelijk namen liefst 80 straten en 
ongeveer 1.500 Deurnenaars deel aan de 
opruimactie. Waarvoor van harte dank 
u wel!

Laat Deurne blinken Koen Laenens nieuwe 
fractievoorzitter in 
Antwerpse gemeenteraad
Voormalig afdelingsvoorzitter en huidig bestuurslid 
Koen Laenens leidt voortaan de N-VA-ploeg in de 
Antwerpse gemeenteraad. 

Jong N-VA’ster Davina werkt aan een veiligere buurt
Davina (22) groeide op in de Meeuwenho� ei. Een straat waaraan ze mooie herinneringen hee� , 
maar die ze de laatste jaren sterk zag veranderen. Haar doel: de Meeuwenho� ei weer kleur en 
leven geven, zodat kinderen er weer veilig buiten kunnen spelen. 

Davina herinnert zich de 
Meeuwenhoflei als een gezel-
lige straat met ontzettend lieve 
buren. “Mijn jongere broer en 
ik mochten spelen in het voor-
tuintje van de overbuurvrouw, 
een vriendelijke oudere dame. 
Het duurde niet lang voor ook 
andere kinderen kwamen mee-
spelen. Er ontstonden mooie 
vriendschappen. Iedereen 
kende iedereen en lette op de 
kinderen. Bij een van de buren 
stond de deur altijd open. Als 
het plots slecht weer werd, 
liepen we daar allemaal binnen 
om te schuilen en te babbelen. 

Deze dame was als een oma 
voor ons allemaal. We zorgden 
voor elkaar zoals een familie.” 

Andere buurt

Jaren later komt Davina nog af 
en toe langs om de buren een 
bezoekje te brengen. “Maar 
de straat lijkt niet meer op 
de levendige straat uit mijn 
kindertijd. De deur die altijd 
openstond is nu gesloten. Geen 
spelende kinderen meer. Geen 
buren die uren met mekaar 
zitten te praten. Het doet me 
pijn om te zien dat een straat 

waar eens zoveel kleur en leven 
was, veranderd is in een straat 
waar kinderen niet meer veilig 
kunnen spelen. Een buurt waar 
nu de nachtwacht rondrijdt. 
Waar zwerfvuil en sluikstort 
dagelijkse kost zijn.”

Levenslessen

“Graag zou ik deze straat en 
buurt weer kleur en leven 
geven. Het zou zo fijn zijn om 
kinderen opnieuw buiten te 
zien spelen. Via Jong N-VA wil 
ik me hier graag voor inzetten 
en voorstellen doen zodat jon-

geren en kinderen zich veilig 
en geborgen kunnen voelen, 
buren weer buitenkomen en de 
warmte voelen van de gemeen-
schap zoals ik die heb mogen 
ervaren. Want leren doen we 
niet enkel op school, maar ook 
via de omgeving waarin we 
opgroeien. Ik heb van mijn bu-
ren in elk geval een paar wijze 
levenslessen geleerd waarvoor 
ik ze heel dankbaar ben.”

Koen neemt de fakkel over van Johan Klaps, die 
zich meer op zijn professionele carrière zal toeleg-
gen. “Ik wil Johan van harte bedanken om ons de 
afgelopen drie jaar op sleeptouw te nemen en te 
coachen”, aldus Koen Laenens. “Ik zet zijn werk 
met veel enthousiasme verder. Bij de start van het 
nieuwe politieke jaar zal onze ploeg klaarstaan 
om er in een post-Covidtijdperk weer stevig in te 
vliegen.”

Naast zijn politieke engagement geeft Koen les in 
een secundaire school op Linkeroever.

deurne@n-va.be
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Een nieuw districtshuis voor de 
Antwerpenaar
“De historische parel Harmonie is fraai 
gerestaureerd en doet voortaan dienst als het 
nieuwe districtshuis van Antwerpen. Het 
stadsloket verhuist van de Lange Gasthuis-
straat naar deze ruime en lichte plek in het 
Harmoniepark, voorzien van de meest mo-
derne infrastructuur. Onthaalrobot Charlie 
maakt u wegwijs en onze loketmedewerkers 
staan garant voor een aangename dienst-
verlening. Kortom, we gaan voor het ultieme 
gebruikersgemak voor elke Antwerpenaar.”
Nabilla Ait Daoud, schepen van Loketwerking

Antwerpen laat beste van zichzelf zien
“Ten dienste staan van je stadsgenoten 
en elke dag mogen werken aan een 
gezonde, propere en warme stad … wat 
een eer! Ik ga met veel zin de uitdaging 
aan. Met het verstand en hart steeds op 
de juiste plaats. Op de eerste dag al kon 
ik meedraaien met de vrijwilligers in 
het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Daar 
laat Antwerpen het beste van zichzelf 
zien. Sinjoren tonen er hoe hecht onze 
stadsgemeenschap is. Daarom: aarzel 
niet en laat u vaccineren!”
Els van Doesburg, schepen van 
Gezondheidszorg

Vlaams Parlement maakt werk van 
controlearts
Onder impuls van parlementsvoorzitter 
Liesbeth Homans besliste het Vlaams 
Parlement om het statuut van de volks-
vertegenwoordiger kritisch onder de 
loep te nemen. “Die krijgt een mandaat 
van de kiezer en heeft daarom geen 
klassieke werkgever-werknemersrelatie. 
Het parlement wint nu onder meer 
gespecialiseerd juridisch advies in over 
de wijze waarop het een controlearts 
kan sturen bij langdurige ziekte.”
Liesbeth Homans, Vlaams 
Parlementsvoorzitter

Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde voor ons erfgoed
“De Vlaamse Regering voorziet elk jaar 
een aanzienlijk bedrag voor restauratie 
en onderhoud van ons onroerend 
erfgoed. Toch is daarnaast alle hulp 
welkom. Zo is een team vrijwilligers 
begonnen aan de restauratie van het 
lichtschip West-Hinder III, en dat 
zonder 1 euro subsidie aan te vragen. 
Een voorbeeld, noemde minister 
Diependaele het. Het schip is intussen 
beschermd als varend erfgoed. Begin 
2022 zal het te bezichtigen zijn in dok 1
van het droogdokkeneiland. Laten we 
onze vrijwilligers koesteren en hopen dat
ze na corona weer aan de slag kunnen.”
Manuela Van Werde, Vlaams 
Parlementslid

Achter de schermen in het parlement

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Check je chip!
Honden en katten moeten verplicht een chip hebben. Zo kunnen verloren gelopen 
dieren snel weer naar de eigenaar. Gemeenteraadslid Sanne Descamps is echter 
bezorgd: “Zo’n 90 procent van de huisdieren is gechipt, maar bij een op de vijf 
kloppen de gegevens niet. Tot nu toe kon iedereen met een chiplezer de chip uitlezen, 
maar door de Europese privacywetgeving zijn de gegevens van het baasje sinds 1 mei 
anoniem. Als eigenaar kan u uw gegevens gegevens wel opnieuw openbaar maken als 
u de chip koppelt aan uw rijksregisternummer.”

Vergeet dus zeker niet de chip van uw huisdier na te kijken via www.checkjechip.be.

Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Deel uw fietsverplaatsingen via Strava
Heel wat lopers en fietsers registreren hun prestaties 
via de Strava-app. Die gegevens leveren een schat aan 
informatie op over hun favoriete routes, ook voor de 
stad. “Stadsbesturen kunnen gratis terecht op de sportapp
voor tips en adviezen”, zegt 
gemeenteraadslid Koen Laenens. 
“Schepen Koen Kennis bevestigde 
dat ook Antwerpen sinds kort 
gebruikmaakt van de gegevens 
van Strava. Daarom roepen we 
iedereen ook warm op om zijn 
fietsverplaatsingen te delen.”
Koen Laenens, gemeenteraadslid

Eens olympisch, altijd olympisch
“101 jaar nadat de olympische vlag 
met de iconische ringen voor het 
eerst gehesen werd in Antwerpen, 
geven we de ringen voor altijd een 
plaats in de stad. Covid-19 zette 
ons jubileumjaar op waakvlam, 
maar nu poken we met Sporting A 
het olympisch vuur weer op. In 
navolging van de scholen dagen 
we nu ook onze sportclubs uit om 
een reeks olympische uitdagingen 
tot een goed einde te brengen.”
Peter Wouters, schepen van Sport

Groene oase in rand van Antwerpen
Met het programma ‘Groen Kruis’ trekt 
gedeputeerde Luk Lemmens op kruisvaart 
om de groene open ruimtes in de sterk 
verstedelijkte noordoostelijke rand van 
Antwerpen te versterken en te verbinden 
om de woonkwaliteit te verhogen. De 
provincie steekt de handen uit de mouwen 
met tastbare projecten, en met aandacht 
voor recreatie. De aftrap gebeurde in het 
beschermd landschap Ertbrugge, een 
groene oase waarvoor samen met de 
bewoners een beheersplan gemaakt is.
Luk Lemmens, gedeputeerde
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Havenuitbreiding is cruciaal voor 
onze welvaart
“Recent bracht de auditeur bij de 
Raad van State een negatief advies 
uit over de plannen voor extra 
containercapaciteit in de Antwerpse 
haven. Ik roep de Vlaamse Regering 
op om alles in het werk te stellen om 
de broodnodige havenuitbreiding te 
realiseren. Deze investeringen zijn 
namelijk cruciaal voor de toekomstige 
groei van onze haven, en dus ook 
voor onze Vlaamse welvaart en jobs.”
Annick De Ridder, schepen van Haven

Naar één vakminister voor 
cyberveiligheid
Kamerlid Michael Freilich vraagt 
in het federaal parlement om meer 
te doen tegen cyberaanvallen. “Ga 
naar één vakminister, die de tijd 
heeft om het probleem over alle 
departementen heen te concretiseren. 
Nu zit cyberveiligheid versnipperd 
over zes verschillende ministeries, 
en dat werkt gewoon niet. Dit is voor 
alle duidelijkheid geen vraag om een 
nieuwe ministerpost te creëren, wel 
om alles rond cyberveiligheid onder 
te brengen bij één minister, bijvoor-
beeld die van Binnenlandse Zaken.”
Michael Freilich, Kamerlid

Antwerpen opnieuw gaststad voor 
The Tall Ships Races
“Van 22 tot 25 juli 2022 verwelkomt 
Antwerpen opnieuw de zeilschepen die 
deelnemen aan The Tall Ships Races. De 
vorige editie in 2016 trok 500.000 bezoekers: 
een grote bonus voor onze toeristische 
sector. Samen met u kijk ik nu al uit naar 
het prachtige maritieme spektakel op de 
Schelde, aan het ponton bij Het Steen en 
op het Eilandje. Er wacht de schepen en 
bemanningen gegarandeerd een warm 
Antwerps onthaal.”
Koen Kennis, schepen van Toerisme

De N-VA voor u aan het werk
Bedankt, Fons
“Zeven jaar lang was Fons Duchateau een absolute sterkhouder 
van onze bestuursploeg. Antwerpen plukt de vruchten van 
zijn toewijding, rechtvaardigheidsgevoel en praktische 
instelling. Hij beheerde de gezondheidscrisis het voorbije 
jaar uitstekend: ons test- en vaccinatiedorp zijn voorbeelden 
voor Vlaanderen. In juni ging Els van Doesburg aan de slag 
als nieuwe schepen. Lotte Mintjens vervangt haar in de 
gemeenteraad. Ik wens Fons, Els en Lotte veel succes toe.”

Bart De Wever, burgemeester

Carine Leys is nieuwe voorzitter 
N-VA Stad Antwerpen
Met het vertrek van Fons Duchateau uit de politiek verdwijnt ook 
het gezicht van onze lokale N-VA-afdeling. Carine Leys uit Hoboken 
neemt het voorzitterschap van hem over. Zij verdiende haar strepen 
als Antwerps ondervoorzitter, fractievoorzitter in de gemeente-
raad en districtsschepen. Twaalf jaar geleden was zij zelfs al een 
van de weinige districtsraadsleden die de toen nog 
piepjonge N-VA in onze stad mocht uitzenden. 
Collega’s en politieke vrienden kennen Carine 
als een dossiervreter en een harde werker. “Ik 
kijk er alvast naar uit om de Antwerpenaar 
binnenkort te ontmoeten wanneer we weer 
N-VA-activiteiten kunnen organiseren in 
onze stad”, aldus Carine.

“Zeven jaar lang was Fons Duchateau een absolute sterkhouder 

Bart De Wever, Fons Duchateau, Els van Doesburg en Lotte Mintjens
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Een nieuw districtshuis voor de 
Antwerpenaar
“De historische parel Harmonie is fraai 
gerestaureerd en doet voortaan dienst als het 
nieuwe districtshuis van Antwerpen. Het 
stadsloket verhuist van de Lange Gasthuis-
straat naar deze ruime en lichte plek in het 
Harmoniepark, voorzien van de meest mo-
derne infrastructuur. Onthaalrobot Charlie 
maakt u wegwijs en onze loketmedewerkers 
staan garant voor een aangename dienst-
verlening. Kortom, we gaan voor het ultieme 
gebruikersgemak voor elke Antwerpenaar.”
Nabilla Ait Daoud, schepen van Loketwerking

Antwerpen laat beste van zichzelf zien
“Ten dienste staan van je stadsgenoten 
en elke dag mogen werken aan een 
gezonde, propere en warme stad … wat 
een eer! Ik ga met veel zin de uitdaging 
aan. Met het verstand en hart steeds op 
de juiste plaats. Op de eerste dag al kon 
ik meedraaien met de vrijwilligers in 
het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Daar 
laat Antwerpen het beste van zichzelf 
zien. Sinjoren tonen er hoe hecht onze 
stadsgemeenschap is. Daarom: aarzel 
niet en laat u vaccineren!”
Els van Doesburg, schepen van 
Gezondheidszorg

Vlaams Parlement maakt werk van 
controlearts
Onder impuls van parlementsvoorzitter 
Liesbeth Homans besliste het Vlaams 
Parlement om het statuut van de volks-
vertegenwoordiger kritisch onder de 
loep te nemen. “Die krijgt een mandaat 
van de kiezer en heeft daarom geen 
klassieke werkgever-werknemersrelatie. 
Het parlement wint nu onder meer 
gespecialiseerd juridisch advies in over 
de wijze waarop het een controlearts 
kan sturen bij langdurige ziekte.”
Liesbeth Homans, Vlaams 
Parlementsvoorzitter

Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde voor ons erfgoed
“De Vlaamse Regering voorziet elk jaar 
een aanzienlijk bedrag voor restauratie 
en onderhoud van ons onroerend 
erfgoed. Toch is daarnaast alle hulp 
welkom. Zo is een team vrijwilligers 
begonnen aan de restauratie van het 
lichtschip West-Hinder III, en dat 
zonder 1 euro subsidie aan te vragen. 
Een voorbeeld, noemde minister 
Diependaele het. Het schip is intussen 
beschermd als varend erfgoed. Begin 
2022 zal het te bezichtigen zijn in dok 1
van het droogdokkeneiland. Laten we 
onze vrijwilligers koesteren en hopen dat
ze na corona weer aan de slag kunnen.”
Manuela Van Werde, Vlaams 
Parlementslid

Achter de schermen in het parlement

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Check je chip!
Honden en katten moeten verplicht een chip hebben. Zo kunnen verloren gelopen 
dieren snel weer naar de eigenaar. Gemeenteraadslid Sanne Descamps is echter 
bezorgd: “Zo’n 90 procent van de huisdieren is gechipt, maar bij een op de vijf 
kloppen de gegevens niet. Tot nu toe kon iedereen met een chiplezer de chip uitlezen, 
maar door de Europese privacywetgeving zijn de gegevens van het baasje sinds 1 mei 
anoniem. Als eigenaar kan u uw gegevens gegevens wel opnieuw openbaar maken als 
u de chip koppelt aan uw rijksregisternummer.”

Vergeet dus zeker niet de chip van uw huisdier na te kijken via www.checkjechip.be.

Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Deel uw fietsverplaatsingen via Strava
Heel wat lopers en fietsers registreren hun prestaties 
via de Strava-app. Die gegevens leveren een schat aan 
informatie op over hun favoriete routes, ook voor de 
stad. “Stadsbesturen kunnen gratis terecht op de sportapp
voor tips en adviezen”, zegt 
gemeenteraadslid Koen Laenens. 
“Schepen Koen Kennis bevestigde 
dat ook Antwerpen sinds kort 
gebruikmaakt van de gegevens 
van Strava. Daarom roepen we 
iedereen ook warm op om zijn 
fietsverplaatsingen te delen.”
Koen Laenens, gemeenteraadslid

Eens olympisch, altijd olympisch
“101 jaar nadat de olympische vlag 
met de iconische ringen voor het 
eerst gehesen werd in Antwerpen, 
geven we de ringen voor altijd een 
plaats in de stad. Covid-19 zette 
ons jubileumjaar op waakvlam, 
maar nu poken we met Sporting A 
het olympisch vuur weer op. In 
navolging van de scholen dagen 
we nu ook onze sportclubs uit om 
een reeks olympische uitdagingen 
tot een goed einde te brengen.”
Peter Wouters, schepen van Sport

Groene oase in rand van Antwerpen
Met het programma ‘Groen Kruis’ trekt 
gedeputeerde Luk Lemmens op kruisvaart 
om de groene open ruimtes in de sterk 
verstedelijkte noordoostelijke rand van 
Antwerpen te versterken en te verbinden 
om de woonkwaliteit te verhogen. De 
provincie steekt de handen uit de mouwen 
met tastbare projecten, en met aandacht 
voor recreatie. De aftrap gebeurde in het 
beschermd landschap Ertbrugge, een 
groene oase waarvoor samen met de 
bewoners een beheersplan gemaakt is.
Luk Lemmens, gedeputeerde
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Havenuitbreiding is cruciaal voor 
onze welvaart
“Recent bracht de auditeur bij de 
Raad van State een negatief advies 
uit over de plannen voor extra 
containercapaciteit in de Antwerpse 
haven. Ik roep de Vlaamse Regering 
op om alles in het werk te stellen om 
de broodnodige havenuitbreiding te 
realiseren. Deze investeringen zijn 
namelijk cruciaal voor de toekomstige 
groei van onze haven, en dus ook 
voor onze Vlaamse welvaart en jobs.”
Annick De Ridder, schepen van Haven

Naar één vakminister voor 
cyberveiligheid
Kamerlid Michael Freilich vraagt 
in het federaal parlement om meer 
te doen tegen cyberaanvallen. “Ga 
naar één vakminister, die de tijd 
heeft om het probleem over alle 
departementen heen te concretiseren. 
Nu zit cyberveiligheid versnipperd 
over zes verschillende ministeries, 
en dat werkt gewoon niet. Dit is voor 
alle duidelijkheid geen vraag om een 
nieuwe ministerpost te creëren, wel 
om alles rond cyberveiligheid onder 
te brengen bij één minister, bijvoor-
beeld die van Binnenlandse Zaken.”
Michael Freilich, Kamerlid
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voor Vlaanderen. In juni ging Els van Doesburg aan de slag 
als nieuwe schepen. Lotte Mintjens vervangt haar in de 
gemeenteraad. Ik wens Fons, Els en Lotte veel succes toe.”

Bart De Wever, burgemeester

Carine Leys is nieuwe voorzitter 
N-VA Stad Antwerpen
Met het vertrek van Fons Duchateau uit de politiek verdwijnt ook 
het gezicht van onze lokale N-VA-afdeling. Carine Leys uit Hoboken 
neemt het voorzitterschap van hem over. Zij verdiende haar strepen 
als Antwerps ondervoorzitter, fractievoorzitter in de gemeente-
raad en districtsschepen. Twaalf jaar geleden was zij zelfs al een 
van de weinige districtsraadsleden die de toen nog 
piepjonge N-VA in onze stad mocht uitzenden. 
Collega’s en politieke vrienden kennen Carine 
als een dossiervreter en een harde werker. “Ik 
kijk er alvast naar uit om de Antwerpenaar 
binnenkort te ontmoeten wanneer we weer 
N-VA-activiteiten kunnen organiseren in 
onze stad”, aldus Carine.
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

De koers is van ons
Wist u dat ons district een rijk koersverleden hee� ? Zo was er in het verleden 
de gerenommeerde wedstrijd tussen Namen en Deurne. Vandaag bestaat die 
populaire wielerwedstrijd spijtig genoeg niet meer. Maar daar komt binnenkort 
verandering in. 

Op 1 mei 2021 was het exact honderd jaar geleden dat de eerste editie van deze 
koers plaatsvond. Om dit historische moment te vieren, bracht auteur Matthias Van 
Milders in samenwerking met het district het boek ‘Roem, hoop en tegenslag’ uit. 

Honderd jaar na datum wilde het district Deurne deze historische wielerrit dit 
voorjaar opnieuw organiseren, maar jammer genoeg stak corona stokken in de 
wielen. Het district bood als alternatief verschillende wielertochten aan, volledig 
coronaproof, in en rond ons district.

Districtsschepen Elke Brydenbach: “Van uitstel komt geen afstel. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar met velen aan de start staan 
in Namen om deze 117 kilometer lange rit te herbeleven. Smeer 
alvast de benen maar in of ga het parcours al eens verkennen via 
deze QR-code.”

Reis mee door de 
tijd met ‘Deurne 
Bevrijd’
Onder de naam ‘Deurne Bevrijd’ vieren 
we in het eerste weekend van september 
de bevrijdingsfeesten. Traditioneel 
beginnen die met een knallende vuur-
werkshow, maar helaas hee�  dat geknal 
ook een stevige keerzijde. Omdat veel 
dierenlie� ebbers het vuurwerk elk jaar 
met een bang hart tegemoetzien, zorgt 
het district nu voor een diervriendelijk 
alternatief. 

“We merken dat het draagvlak voor 
klassiek vuurwerk jaar na jaar afneemt”, 

aldus districtsschepen Philip Van Acker. 
“Als u zelf een huisdier hebt, dan weet u 
wel waarom. Dierenwelzijn vinden we bij 
de N-VA enorm belangrijk, daarom heb-
ben we beslist om in Deurne enkel nog 
diervriendelijk vuurwerk te organiseren. 
Het vuurwerk van 2019 was een stap in de 

goede richting, maar dit jaar gaan we nog 
wat verder met een klank- en lichtspekta-
kel in het Rivierenhof.”

Feest voor iedereen

Geen knallen dus, maar wel een heel 
eigen Deurnes verhaal dat in beeld, licht 
en muziek zal worden verteld. “U mag 
zich aan iets moois verwachten, iets dat 
we in Deurne nog nooit gezien hebben”, 
vertelt Philip Van Acker. “Meer ga ik niet 
verklappen: iedereen is welkom om zelf 
te komen kijken. Het belangrijkste voor 
mij is dat ‘Deurne Bevrijd’ weer een feest 
wordt waarop iedereen zich kan verheu-
gen, ook onze trouwe viervoeters.”

Afspraak vrijdag 3 september om 22 uur 
aan het kasteel Rivierenhof.

Vandaag kan u in het straatbeeld 
nog steeds op zoek gaan naar 
onze vijf wielerhelden uit Deurne. 
Heeft u ze al gevonden?

Carrousel in Deurne
Dit najaar opent aan het Arenaplein De Carrousel: een mobiel openluchttheater met 
een draaiend podium waarin u coronaproof van cultuur kan genieten. Het unieke 
bouwwerk werd ontworpen en gebouwd met de preventiemaatregelen rond corona in 
het achterhoofd. Het publiek kan alleen of in bubbels van twee plaatsnemen in een loge.

“In London vind je The Globe, een echt theater uit de tijd van Shakespeare. Dit is het 
Deurnese antwoord op dat theater. En je kan misschien net als vroeger juichen, applau-
disseren en boe roepen. Alleen je afkeuring laten blijken door bierpullen naar beneden te 
gooien, mag niet meer”, lacht districtsburgemeester Tjerk Sekeris.

Zowel professionele als amateurkunstenaars treden op in De Carrousel. Het gevarieerde 
programma vindt u terug op www.decarrousel.org.

Het traditionele vuurwerk maakt plaats voor 
een diervriendelijk klank- en lichtspektakel.

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris en 
districtsschepen Elke Brydenbach zijn klaar 
voor de start van Namen-Deurne.

deurne@n-va.be

DEURNENIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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