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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste lezer,

We hebben een drukke  
periode achter de rug. De 
lokale verkiezingen werden 
snel gevolgd door de  
nationale en tussendoor  
kozen de Deurnese N-VA- 
leden een nieuw afdelings-
bestuur. Ik maak van deze 
gelegenheid gebruik om 
iedereen te bedanken voor 
de steun, de samenwerking 
en de vele leuke momen-
ten. In het bijzonder wil ik 
aftredend voorzitter Koen 
Laenens in de bloemetjes 
zetten voor zijn inzet de 
laatste jaren.

We zijn nu goed en wel 
vertrokken voor deze 
bestuursperiode in Deurne. 
In deze uitgave leest u wat 
uw schepenen de komende 
jaren van plan zijn. Hebt 
u vragen of suggesties? 
Aarzel dan niet om ons aan 
te spreken of te mailen naar 
deurne@n-va.be. Of spring 
eens binnen in de N-VA-tent 
tijdens een van onze wijk- 
bezoeken. Wij blijven graag 
op de hoogte van wat er 
leeft in ons district.

Peter Wouters
Afdelingsvoorzitter

Kruispunt Turnhoutsebaan-Ter Rivierenlaan 
werd veiliger

Op vraag van het district werd het kruispunt van de  
Turnhoutsebaan met de Ter Rivierenlaan veiliger  
gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers. De 
linksafslagstroken op de Turnhoutsebaan maakten plaats 
voor opstelruimtes voor fietsers en voetgangers. Zo kunnen 
zij veilig wachten wanneer ze voorrang moeten verlenen aan 
aankomende trams.

“Ik ben blij dat het Agentschap Wegen en Verkeer  
onze vragen eindelijk ter harte neemt”,  
zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris.  
“Nu nog een zebrapad ter hoogte van  
de Gallifortlei, een oversteek ter hoogte  
van de Jezuïetendreef en een oplossing  
voor het licht aan de Grapheusstraat.”

Tijdelijke ijsbaan in Park Groot Schijn
Op woensdag 2 oktober reden de  
Antwerp Phantoms en de Antwerpse 
Kunstschaatsclub Ruggeveld de tijdelijke 
ijspiste in Park Groot Schijn officieel  
in. In afwachting van de nieuwe  
permanente ijsbaan kunnen de clubs  
en het publiek opnieuw ijsschaatsen.

De tijdelijke ijspiste van 30 op 60 meter voldoet 
aan alle sportieve normen van ijshockey en 
kunstschaatsen. Ze bevindt zich op de vroegere 
site van voetbalclub Olympic Deurne, zo’n  
tweehonderd meter van de voormalige ijsbaan 
Ruggeveld. Op de nieuwe piste kunnen meer 
schaatsers het ijs op dan voorheen. Zo komen  
we tegemoet aan de grote vraag.

Districtsschepen Elke Brydenbach is uiterst  
tevreden dat er alsnog een oplossing werd  

gevonden om de twee clubs te hervestigen in de 
nabije omgeving van de oude schaatsbaan.  
“De vele verplaatsingen naar  
andere schaatspistes in  
Vlaanderen zitten er nu op.  
We kunnen vanaf nu enkel  
maar aftellen naar de twee  
gloednieuwe ijspistes.”

Tjerk Sekeris
Districtsburgemeester

  De Antwerp Phantoms en de Antwerpse Kunst-
schaatsclub Ruggeveld kunnen tijdelijk trainen in 
Park Groot Schijn.

Elke Brydenbach
Districtsschepen

  Fietsers en voetgangers kunnen  
voortaan veilig wachten wanneer ze 
voorrang moeten verlenen aan de tram.

Een extra sfeervolle kerstperiode (p. 2)Ambitieuze plannen voor Deurne (p. 2)
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Ambitieuze plannen voor Deurne
Ook de komende jaren werkt de N-VA hard aan een bereikbaar én leefbaar district. Heel wat straten worden 
in een nieuw jasje gestoken. 

Tweemontstraat wordt buurtweg
De Vlaamse Waterweg verbreedt de komende jaren het  
Albertkanaal en legt bovendien een nieuwe weg aan tussen 
het Sportpaleis en de Brug van den Azijn. Al het vracht-
verkeer naar het Sportpaleis en de bedrijven zal die weg 
gebruiken. Hét moment om van de Tweemontstraat een 
echte buurtweg te maken. De straat wordt helemaal heraan-
gelegd en krijgt onder andere een nieuwe riolering. We slaan 
dus twee vliegen in een klap: de straat krijgt minder zwaar 
verkeer te verwerken én we maken eindelijk komaf met de 
overstromingsproblemen.

Frank Craeybeckxlaan wordt plein
De Frank Craeybeckx- 
laan wordt van gevel tot 
gevel ingericht als multi-
functioneel plein. De auto 
is er te gast. Garages blijven 
wel optimaal bereikbaar 
en een parkeerstrook biedt 
plaats aan ongeveer 30 auto’s. 
De wekelijkse markt op de 
Lakborslei verhuist naar het 
nieuwe plein.

  De Frank Craeybeckxlaan doet 
binnenkort onder meer dienst als 
marktplein.

Groene verbinding tussen Rivierenhof en Gallifortpark
Voor de Ter Rivierenlaan heb-
ben we vernieuwende plannen. 
De straat wordt een groene 
verbinding tussen het Rivieren-
hof en het Gallifortpark. Op die 
manier maken we ook een einde 
aan de terugkerende water- 
overlast. In dezelfde wijk verbinden 
we het Bisschoppenhofpark 
via de hondenloopzone met de 
Bremweide. Voor de tijdelijke 
school en de Sportballon komt 
een definitieve oplossing.

  De Ter Rivierenlaan wordt 
binnenkort nog heel wat 
groener. 

Veilige en groene Boekenberglei
De Boekenberglei wordt eindelijk aangepakt. We behouden het 
openbaar groen maximaal en investeren in brede voet- en fiets-
paden en veilige oversteekplaatsen. Vanaf 2021 rijdt er over 
de Boekenberglei ook een tram die Deurne-Zuid verbindt met 
Deurne-Noord. Zo kunnen de inwoners van Deurne-Noord op 
een snelle en veilige manier naar het ziekenhuis, de vernieuwde 
Herentalsebaan of het nieuwe zwembad op de Ruggeveldlaan. 
Dat zou in de herfst van 2021 klaar moeten zijn.

  Districtsburgemeester Tjerk Sekeris en districtsschepenen Philip 
Van Acker en Elke Brydenbach.

Een extra sfeervolle  
kerstperiode
Binnenkort zorgt de kerstverlichting weer 
voor sfeer in de donkere wintermaanden. 
N-VA Deurne zal extra inspanningen doen 
om niet alleen de winkelstraten te versieren, 
maar ook andere pleinen en straten.

Reuzenstoet XXXL

De reuzencultuur is een van de meest 
gedragen en oudste tradities in Deurne. 
De reuzen leven als kinderen in Deurne, 
waar ze geboren zijn. Het hoeft geen 
betoog dat N-VA Deurne een belangrijke 
speler wil zijn in het behoud van deze 
traditie. Wij willen van de jaarlijkse 
reuzenstoet dan ook een XXXL-versie 
maken.

N-VA investeert 
in de jeugd
•  Het district lanceert een buitenspeel-

campagne. Daarmee willen we  
jongeren aanzetten om meer te  
bewegen en buiten te spelen. 

•  Tijdens de vakantieperiodes kunnen 
onze kinderen genieten van een 
gevarieerd, kwaliteitsvol en betaalbaar 
activiteitenaanbod. 

•  Op woensdagen organiseren we extra 
activiteiten die specifiek op tieners 
gericht zijn.

•  Deurne versterkt de samenwerking 
met zijn jeugdhuizen. Die krijgen 
kans om te groeien, zodat ze binnen-
kort weer helemaal op de kaart staan.
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De N-VA voor u aan het werk

Vervolg voor de Waterbus
“De Waterbus is zonder twijfel een succesverhaal. Hij versterkt 
de band tussen de Antwerpenaar en de Schelde en heeft zijn 
rechtmatige plaats verworven in het woon-werkverkeer. We 
hebben er tijdens de Vlaamse onderhandelingen dan ook alles 
aan gedaan opdat dit initiatief zou worden verdergezet. En met 
succes: de Antwerpenaar, toerist en pendelaar kunnen blijven 
genieten van dit filevrije alternatief. Op naar de miljoenste 
gebruiker!”

Annick De Ridder, schepen van Haven

Aandacht voor stadspersoneel
“Het stadspersoneel werkt elke dag opnieuw met 
veel enthousiasme voor onze inwoners, bedrijven 
en toeristen. Onze medewerkers zijn het gezicht 
van onze stad en verdienen respect. Knelpunt- 
vacatures invullen blijft een belangrijk aandachts-
punt. We werken met permanente rekrutering en 
leiden eigen personeel op voor deze functies.”

Nabilla Ait Daoud, schepen van Personeel

Nieuw fietspad voor de  
Fruithoflaan
“Dankzij een nieuw fietspad is de  
Fruithoflaan veiliger, vlotter bereikbaar en 
groener dan ooit. Het fietspad maakt deel 
uit van de districtenfietsroute en sluit aan op 
enkele lokale fietspaden en de fietsostrade. In 
één moeite door werd ook de straat heraan-
gelegd, met betere oversteekplaatsen en het 
behoud van parkeerplaatsen. Kortom: alle  
weggebruikers, de handelaars en de  
omwonenden gaan  
erop vooruit.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit

Diervriendelijkste stad
“Dierenwelzijn krijgt veel aandacht in het Vlaamse 
regeerakkoord. En dat is een goede zaak. Als 
grootste stad van Vlaanderen willen we niet 
onderdoen en willen we de meest diervriendelijke 
stad van Vlaanderen zijn. Zorg voor zwerfkatten, 
hondenloopzones, een krachtdadige aanpak van 
dierenmishandeling en handel in exotische dieren, 
ondersteuning van de dierenambulance en het 
dierenasiel. En als klap op de vuurpijl mag u een 
heuse hondenzwemvijver verwachten.”

Fons Duchateau, schepen van Dierenwelzijn

Een uitstekende zaak 
voor Antwerpen
“Met de nieuwe Vlaamse Regering 
onder leiding van Jan Jambon doet 
Antwerpen een uitstekende zaak. We 
leveren werf na werf op. We  
zetten ons krachtig veiligheidsbeleid 
verder. We ondersteunen Antwer-
penaren die het moeilijker hebben. 
En we doen nog meer inspanningen 
voor een propere stad.”

Bart De Wever, burgemeester

Grote investeringen in  
fietsinfrastructuur
“De provincie investeert met een verdubbeling 
van het budget fors in de aanleg van fietsostrades. 
De Antwerpse fietsinfrastructuur is ook onze 
buitenlandse collega’s niet ontgaan: onlangs 
kregen we bezoek uit de Duitse Bundestag. Een 
delegatie kwam kijken hoe we het fietsbeleid op 
Vlaams, provinciaal en lokaal niveau op elkaar 
afstemmen.”

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Tijdelijke ijsbaan in Park 
Groot Schijn
“De Antwerpse schaatsclubs en het publiek 
kunnen opnieuw ijsschaatsen in Deurne. In 
Park Groot Schijn investeerde Sporting A in 
een tijdelijke ijspiste, in afwachting van het 
nieuwe schaatscentrum van Sportoase. Met 
deze tijdelijke ijsbaan stellen we de toekomst 
van de wintersporten in  
onze stad veilig.”

Ludo Van Campenhout, schepen van Sport



Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


