
District Merksem.  

  

JEUGD  

Voor de jeugd is er in Merksem op sport en jeugdbeweging na, weinig tot geen aanbod aan 

activiteiten. Voor de ontwikkeling van het individu en jongvolwassenen is het belangrijk dat men van 

verscheidene aspecten van het leven kan proeven. Dit gaat van cultuur tot sport tot ontspanning.  

Enkele zaken die de jeugd in Merksem terug kan laten bruisen zijn bijvoorbeeld een skateplek waar 

men af en toe eens een ‘contest’ organiseert. Dit trekt volk aan en zet Merksem op de kaart bij de 

jeugd.  Ook zouden we eens moeten bekijken of een soort ‘gamecentrum’ zoals men in Zuid-Korea 

en Las Vegas heeft, in Merksem een mogelijkheid is. De game industrie wordt in de toekomst 

ongetwijfeld even groot als sommige sporten. Hier tijdig in investeren zou van Merksem een pionier 

in de Belgische en E-sports scene. Wat er op zijn beurt voor zorgt dat internationale erkenning ons 

district toekomt.  

Nog enkele dingen die voor de jeugd gerealiseerd zouden kunnen worden zijn consequente 

workshops die om de zoveel tijd plaatsvinden om talent van jongeren te ontwikkelen in bijvoorbeeld 

muziek, kunst, spel, etc. (vb. Graffiti muur, gezelschapsspelen, film, etc.)  

Sporten alsook jeugdbeweging toegankelijk maken voor iedereen. Dit in samenwerking met de 

sportclubs/jeugdbewegingen. Niet iedereen is even betrokken met de gemeenschap en de 

aanwezige faciliteiten voor sport/spel. Hierin kunnen we fel verbeteren. Een gezonde jeugd is een 

gezonde toekomst, een gezonde bevolking is een blije bevolking.  

  

GROEN en PARK  

De Meesten onder ons zullen al wel lang door hebben dat Merksem niet de plek bij uitstek is waar 

een natuurwandeling of dergelijke zal plaatsvinden. Doordat Merksem een der randen van de grote 

stad is, is het ook niet evident om van Merksem een echte ‘parkgemeente’ te maken. Toch wil dit 

niet zeggen dat we de natuur dan maar moeten negeren. Een beetje groen is namelijk fijn voor 

iedereen.   

De volkspartij vindt het dan ook evident dat het district moeite doet om ongebruikte stukken land, al 

dan niet tijdelijk, te vergroenen. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele plekken in het park , alsook in het 

straatbeeld, waar men makkelijk enkele extra bomen kan aanplanten. Dit is, met de warme zomer in 

het achterhoofd, ook een extra plekje schaduw. De bomen zijn zo niet alleen esthetisch maar ook 

functioneel. Mits meer warme zomers kan men al eens bekijken of groen op de daken een afkoelend 

effect kan hebben.  

Ook in het centrum van Merksem zijn er plekken beton die men eerder zou kunnen laten evolueren 

in gezellige perceeltjes met een plekje schaduw.  

  

  

  

  



  

INFRASTRUCTUUR  

Iedereen in Merksem kan beamen dat onze infrastructuur op sommige plekken noodzakelijk aan 

verandering toe is.  Een belangrijk onderdeel hiervan is het verkeer. Ten eerste zou een netwerk van 

openbaar vervoer makkelijk toegankelijk moeten zijn voor elke Merksemnaar. Pijnpunten moeten 

worden weggewerkt met een paar minieme veranderingen in het rijschema of de aanleg van nieuwe 

halte(n).   

Ten tweede is het verkeer tijdens spits ook soms problematisch. Omdat Merksem een echte scholen 

’gemeente’ is, zijn er veel ouders die rond dezelfde tijd hun kinderen komen halen. Daarenboven 

vormen wij een doorgansweg tussen de Stad en de gemeenten ten noorden van Antwerpen.  Hierin 

kan het openbaar vervoer ook een positieve, probleemoplossende rol spelen. Indien tijdens de 

drukke uren het openbaar vervoer gratis is, is mits een goede verbinding, dit veel aantrekkelijker 

voor mensen die niet graag tijd verliezen. Op sommige plekken lijkt het wel nuttig het velo-netwerk, 

wat al goed gerepresenteerd in Merksem, nog iets uit te bereiden.  

Vervolgens is het evident dat verouderde wegdelen worden opgeknapt. Merksem mag geen 

schoolvoorbeeld zijn van hoe België met zijn wegen omgaat. Deze erbarmelijke omstandigheden 

voor een land als het onze schandalig. Ook voet- en fietspaden zijn niet immuun voor de zorg 

omtrent Belgische wegen.   

Daarnaast is het ook aangenaam om op een plek te wonen waar het proper is. Propere straten en 

schone lucht spelen hier een prominente rol in. Een vuilbak extra hier en daar zou al een hoop 

ergernis vermijden. Echter is het ook een idee om in samenwerking met scholen en 

jeugdbewegingen deze problematiek aan te pakken. Een jeugd die weet hoe vervelend het is afval te 

rapen, zal sneller naar een vuilbak lopen.  Enig pijnpuntje is het sluikstorten. Dit zou goed opgevolgd 

moeten worden, zodat hotspots worden gecontroleerd en daders zwaar beboet.  Een snelle respons 

is noodzakelijk. 

Tot slot zouden onveilig aanvoelende plekken veilig moeten worden gemaakt. Hiermee worden 

onveilige oversteekplaatsen of donkere steegjes bedoeld. Een beetje witte verf en wat 

straatverlichting zijn slechts enkele minieme toepassingen die het veiligheidsgevoel verhogen.  

  

TERUG EEN BRUISEND MERKSEM  

Om aantrekkelijk te zijn voor inwoners en handelaars is het belangrijk om Merksem terug op de 

kaart te zetten. Hier is het belangrijk om de lokale handelaar te steunen alsook te promoten. Hoe 

meer onze handel draait, hoe bruisender het district.  Een aandachtspuntje is toch wel de 

Bredabaan. Het zou niet mogen dat dé winkelstraat van Merksem er zo kaal en verloederd bijligt. 

Een gezonde mix van verscheidene winkels is hier een positief uitgangspunt. Indien panden toch niet 

verhuurd geraken, zou het district erop moeten toezien dat er op zijn minst pop-up stores kunnen 

ontstaan zodat de leegstand op de Bredabaan minimaal blijft.  

Enkele wijken opfleuren zou de modale mening over Merksem grondig kunnen veranderen. (Kijk wijk 

Dok, Lambrechtshoekenlaan aan McDonalds of aan de brug van het Sportpaleis.)  

  

   



  

SOCIO-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN  

De Volkspartij vindt het een prioriteit om zijn inwoners te weerhouden van armoede. Het is zéér 

cruciaal om gezinnen beter te ondersteunen zodat de jeugd in Merksem gelijke kansen heeft 

ongeacht afkomst.   

Om een oog te hebben op de evolutie van ons district en haar inwoners zou het niet misstaan een 

soort lokale tewerkstelling te bekomen. Wat wordt hiermee bedoeld? De idee van interactie tussen 

inwoners is er een wat enkel bevorderend en positief kan zijn voor het district. Deze interactie zou 

dan ingevuld worden volgens volgend concept;  het aanstellen van afgevaardigden in elke 

buurt/straat waar inwoners uit desbetreffend gebied terecht kunnen. De afgevaardigden kunnen 

dan op hun plaats notie maken van problemen die zich afspelen bij de gemeenteraad.  Dit verhoogt 

de efficiëntie van minieme lokale problemen. Om dit aantrekkelijk te maken zou een kleine 

vergoeding niet misstaan.   

Wat ook terug geïntroduceerd mag worden, en dan zeker in Merksem, zijn de zogenaamde 

‘straathoekwerkers’. Aangezien er veel jeugd rondhangt op straat, valt er niet in te zien hoe deze 

werking nefast zou kunnen zijn.   

Ook zouden we eens moeten kijken naar een ‘Free Clinic’ zoals op schijnpoort. Druggebruikers 

kunnen best worden ondersteund in plaats van gemarginaliseerd. Het is niet de bedoeling dat 

kinderen restjes vinden die gebruikers achterlieten. Al zeker niet als het om spuiten en dergelijke 

gaan. Indien we iedereen een beetje sensibiliseren hieromtrent, moet een positieve vooruitgang 

mogelijk zijn.  

 

 

 

 

 

VOLKSPARTIJ. 


