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Tuinstraten voor een aangename 
woonomgeving 
Het behoud en het uitbreiden van natuurgebied in en rond Deurne 
is een belangrijk speerpunt van de N-VA. Maar we willen ook meer 
natuur in het straatbeeld zelf brengen. Deurne stapt daarom graag 
mee in een proefproject van Stad Antwerpen om van de Jan  
Olieslagersstraat de eerste Deurnese tuinstraat te maken. 

In een tuinstraat werken district en bewoners samen om een aangename woonomge-
ving te creëren. De bewoners helpen mee bij het ontwerp, beheer en onderhoud van 
de tuinstraat. 

District en stad zorgen ervoor dat die ideeën zo veel mogelijk werkelijkheid worden. 
Zowel gevels als straat worden vergroend met geveltuinen, groen- 
slingers, plantenbakken en andere groenelementen. 
 
Tuinstraat brengt mensen dichter bij elkaar

Straatmeubilair en zelfs een petanquebaan behoren tot de mogelijkheden. Een  
belangrijke voorwaarde voor het district is wel dat er geen parkeerplaatsen 
verdwijnen. Om het bovendien voor iedereen nog veiliger en aangenamer te maken 
wordt de maximaal toegelaten snelheid in een tuinstraat beperkt tot 20 km/u.  
 
Met dit project geven we de straat meer dan alleen maar een groener karakter. Door 
de bewoners te betrekken, versterken we het buurtgevoel en brengen mensen dichter 
bij elkaar.

Buurtstallingen 
moeten fietsen 
aanmoedigen

Heeft u een fiets maar geen garage of 
berging om die te stallen? Dan heeft 
u in Deurne momenteel weinig andere 
opties. Deurne heeft immers maar één 
fietstrommel en geen buurtfietsen- 
stallingen. Daar wil N-VA Deurne iets 
aan veranderen. 

Met meer buurtfietsenstallingen op 
loopafstand in het district zorgen we 
er niet alleen voor dat je je fiets niet op 
straat moet parkeren, we moedigen 
ook het fietsgebruik. “Er staan vandaag 
meer dan 250 fietsnietjes in Deurne, 
maar om de plaag van fietsdiefstallen 
tegen te gaan, moeten we veilige en 
aangename parkeerfaciliteiten voorzien 
voor de Deurnenaar”, stelt districts- 
voorzitter Tjerk Sekeris.

Deurnenaars  kunnen zelf tips door-
geven voor leegstaande panden of 
garages die mogelijk nieuwe buurt- 
fietsenstallingen kunnen worden. Bent 
u de eigenaar van een leegstaand pand 
of hebt u een garage die u niet langer 
gebruikt of die door omstandigheden 
moeilijk voor auto’s bereikbaar is? Laat 
ons iets weten via deurne@n-va.be.

Aperitiefgesprek met Koen Kennis
Op 17 september om 11 uur komt schepen 
van Mobiliteit Koen Kennis naar Deurne om 
een toelichting te geven bij de mobiliteits-
werken in en rond ons district. Een zeer 
boeiende en actuele materie! Wilt u komen 
luisteren naar de schepen? Schrijf u dan 
op voorhand in op deurne@n-va.be.

Waar: kantine Antwerp Athletics,  
Ruggeveldlaan 480 (parking naast de 
schaatsbaan). Bereikbaar met tram 5, 10, 
8 en bussen 19, 410, 411 en 412. 

Wordt u graag opgepikt door één van 
onze leden? Verwittig dan onze  
taxidienst via deurne@n-va.be

Park Groot Schijn stapje dichterbij p.2 De N-VA komt naar uw wijk p.2
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Wijkbezoeken
N-VA Deurne legt ook dit najaar haar oor te luisteren bij de inwoners 
van ons district. U kan ons deze herfst op volgende data ontmoeten:

  16 september aan de Langbaanvelden, rondpunt Mortselsesteenweg
  14 oktober in de wijk Conforta/Ten Eekhove, grasveld hoek 

Lakborslei en de Berlaimontstraat  

We hopen u daar te zien. Tot dan!

Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van start in 
Vlaams Parlement
Na de getuigenissen in de media over seksueel grens-
overschrijdend gedrag in de judowereld, richtte het Vlaams 
Parlement een bijzondere commissie op om de kwestie verder 
uit te spitten. Onder meer N-VA-volksvertegenwoordiger 
Peter Wouters uit Deurne zetelt in de commissie, die eind dit 
jaar met concrete maatregelen moet komen.

“In eerste instantie zullen we ons specifiek focussen op 
grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld”, zegt Peter 
Wouters. “De N-VA wil dat op termijn echter verruimen naar 
andere beleidsdomeinen. Want ook in het onderwijs, het 

jeugdwerk en de welzijnssector moet die problematiek worden 
aangepakt. Daarom zetelen N-VA-parlementsleden met diverse 
expertises in deze commissie.”

Op donderdag 28 september vindt de 
eerste commissievergadering plaats in 
het Vlaams Parlement. Experts inzake 
grensoverschrijdend gedrag en  
seksueel misbruik zullen die  
namiddag aan het woord komen.

Park Groot Schijn weer stapje dichterbij 
De werken aan de nieuwe sportkamer in het Park 
Groot Schijn schieten goed op. Begin augustus 
zijn de kunstgrasvelden uitgerold: een belangrijke 
mijlpaal voor de vier clubs die in het najaar naar 
deze nieuwe locatie verhuizen. De afwerking van de 
velden is het volgende punt op de planning.
Velden voor voetbal en korfbal
In de eerste sportkamer krijgen twee voetbalclubs (Koninklijke 
Deurne OB en Olympic Pirates Deurne-Borgerhout) en 
twee korfbalclubs (Riviera Deurne - voorheen Koninklijke 
Deurne Korfbalclub - en Spartacus/NDN Korfbal), samen 
een gloednieuw gebouw en vier kunstgrasvelden. De clubs 
verenigden zich in de vzw Springs. Drie van de velden zijn 
geschikt voor zowel voetbal als korfbal, een vierde enkel voor 
voetbalwedstrijden.

Sportgebouw
Tussen de sportvelden ligt het sportgebouw met tribunes, 
kleedkamers en een cafetaria voor elk van de betrokken clubs. 
De ruwbouw is ondertussen helemaal klaar. Nu volgt nog de 
verdere binnenafwerking. Zo kunnen de clubs in het najaar hun 
intrek nemen in het gebouw. Ook de aanleg van de paden en de 
natuur rond de sportkamer is van start gegaan. De inrichting 
van deze eerste ‘groene voegen’ geeft een goed beeld van hoe het 
volledige park er in de toekomst zal uitzien.

Samenwerking stad & district
“We zijn trots dat het park eindelijk vorm begint te krijgen”, 

zegt districtsschepen voor Sport & Jeugd Elke Brydenbach. “Na 
een intensief participatietraject met de gebruikers van de site 
en omwonenden zijn we er in nauwe samenwerking met de stad 
Antwerpen en het huidige districtsbestuur in geslaagd om dit 
prachtig project uit de grond te stampen.” 

Park Groot Schijn biedt een heleboel nieuwe opportuniteiten, 
zowel op vlak van recreatie als sportaccommodatie. Elke 
Brydenbach is dan ook een fiere sportschepen: “Het 
fonkelnieuwe sportgebouw, inclusief kantines en kleedkamers, 
geeft een prachtig zicht op de vier gloednieuwe kunstgrasvelden 
voor voetbal en korfbal. Door het gebruik van kunstgras zullen 
de clubs ook intensiever gebruik kunnen maken van hun 
terreinen. Deze moderne faciliteiten zorgen ervoor dat Deurne 
opnieuw een heus sportdistrict wordt.”

  Peter Wouters,  
Vlaams Parlementslid
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Bart De Wever: “We werken aan een mooie, 
leefbare stad”
Het politieke hart van onze stad, het Stadhuis, is voor enkele jaren toe voor een verdiende res-
tauratie. Deze parel zal binnenkort opnieuw schitteren. Net zoals het Steen en de Handelsbeurs. 
Gebouwen die tientallen jaren werden verwaarloosd, maar nu in de steigers staan om in volle 
glorie te verrijzen. 

“En dan heb ik het nog niet over de nieuwe promenade van de Scheldekaaien, parken als Droog-
dokken en Groot Schijn, het Operaplein … We werken hard aan een mooiere, meer aangename, 
leefbare stad en aan de toekomst voor onze kinderen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “We 
doen dat met een sterke ploeg en dankzij de steun van alle Antwerpenaars. Uiteindelijk zullen 
we er allemaal beter van worden. Want het verhaal van onze stad schrijven we samen.”

Provincie brengt noden van fietsers in kaart
“Met de Grote Fietsenquête willen we zoveel mogelijk fietsers bevragen om ons fietsbeleid verder te 
verbeteren”, legt Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens uit. “Fietsers hebben doorgaans een uitge-
sproken mening en met deze enquête willen we de grootste prioriteiten in kaart brengen. Bovendien 
veranderen door de opkomst van de elektrische fiets het profiel en de noden van de fietsers. We zijn de 
eersten die op deze schaal informatie verzamelen rond fietsen. Hiermee verbeteren we ons eigen beleid 
en ondersteunen we lokale besturen.”

Vul zelf de enquête in via www.antwerpenfietsprovincie.be

Fons Duchateau: “Boerkiniverbod blijft  
van kracht”
In 2016 ontving UNIA elf meldingen over de boerkini. In een onbekend aantal van die meldingen, 
werd het verbod toegejuicht. Misschien was er dus maar één klacht in 2016. En toch stelt UNIA een 
advies op dat steden brandmerkt als ‘discriminerend’ omdat ze de onderdrukking van de vrouw niet 
willen normaliseren via de boerkini. UNIA beschouwt die als een normaal zwempak. “De N-VA is 
echter duidelijk: nooit”, zegt schepen Fons Duchateau. Daar mag u op rekenen.

Projectontwikkelaars dragen bij aan leef- 
kwaliteit van de stad
Projectontwikkelaars in Antwerpen betalen bij grote bouwprojecten op het openbaar domein een bij-
drage aan de stad. Vorig jaar leverde dat bijna 13 miljoen euro op. Het schepencollege werkte inmiddels 
een reglement uit om ontwikkelaars te laten bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad. “Zo werkten we 
op korte tijd het enorme tekort aan onderwijscapaciteit weg. We zitten op koers om elk kind een plek 
in de klas te geven”, zegt schepen Rob Van de Velde. Sommige ontwikkelaars leggen zelf het openbaar 
domein aan of bouwen een school in nauwe samenwerking met de stad. Vlaanderen zal onze manier 
van werken als voorbeeld gebruiken.

Tekort aan kinderopvangplaatsen weggewerkt
“Het wegwerken van het tekort aan kinderopvangplaatsen was mijn grootste uitdaging als schepen 
van Kinderopvang”, zegt schepen Nabilla Ait Daoud. Het doel was om één kind op drie tussen de 0 
en 3 jaar een opvangplaats te bieden. Daar slaagden we in. Het tekort van 1 831 plaatsen werd wegge-
werkt door het beter ondersteunen en verder uitbouwen van zelfstandige kinderopvang. De nieuwe 
kinderopvangtoelage, de prefinanciering vanuit de stad, toelages voor opstartende en bestaande 
initiatieven en gerichte investeringen zorgen voor betaalbare kinderopvang voor elke Antwerpenaar. 
Schepen Ait Daoud blijft inzetten op kwalitatieve kinderopvang, want daar heeft ieder kind recht op.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.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:     /     /


