
“VAKANTIEPARK” VOOR 
VLUCHTELINGEN IN 
MERKSEM

Op de landbouwzone aan de Lange Bremstraat 
te Merksem (naast het Jan Palfijnziekenhuis) 

wordt deze zomer een woningproject gebouwd 
dat bestemd is voor jonge asielzoekers. Het betreft 
wooneenheden betaald door het stadsbestuur en 
het OCMW van Antwerpen. De appartementen 
zijn exclusief voorzien voor jonge vluchtelingen. 
Naast vluchtelingen zullen er ook Vlaamse jongeren 
wonen die vrijwillig de vluchtelingen begeleiden. 
Het zogenaamde “Cohousing-project CURANT” 

(Cohousing and casemanagement for Unaccompanied 
Young Adult Refugees in Antwerp) zorgt voor 
moderne mooie woningen met aparte flats voor de 
vluchtelingen en gemeenschappelijke ruimtes met 
keukens, ontspanningsplek en een vormingsruimte. 
Alsof dit alles nog niet genoeg is komt er ook een 
moestuin en een sportveld voor de vluchtelingen. De 
appartementen zijn voor hun “Vlaamse buddy’s” ter 
beschikking voor de spotprijs van 335 Euro per maand 
(vaste kosten inbegrepen).



Eén van de laatste groene zones in Merksem is 
het gebied tussen het Jan Palfijnziekenhuis, de 

Lange Bremstraat en de Bredabaan. Deze groene 
long die altijd landbouwzone was, moet nu wijken 
voor wooneenheden voor vluchtelingen. Ondanks 
een petitie van de buurtbewoners heeft het 
stadsbestuur geen oren naar de verzuchtingen van 

de Merksemenaren. Volgens N-VA-schepen Fons 
Duchateau “vind je geen dergelijke ruimtes in het 
centrum van de stad. De grote open groene ruimte in 
Merksem is ideaal voor dit project”. Dat hiervoor een 
groene open ruimte naast een kinderspeeltuin moet 
worden opgeofferd, is blijkbaar niet van belang. 

DE BREM MOET GROEN BLIJVEN



De komst van tientallen vluchtelingen naar een 
woonwijk met veel kinderen zoals de wijk rond 

de Lange Bremstraat, zal ongetwijfeld veel andere 
vreemdelingen en vluchtelingen aantrekken. In een 
ander soortgelijk vluchtelingencentrum in Antwerpen 
werd recent een jonge vrouw aangerand. Familieleden 
en vrienden zullen snel de weg vinden naar het 
‘asielresort’ in de Lange Bremstraat. Dit is vragen 
om problemen in een – nu nog – rustige Merksemse 
wijk. Dat de asielwoningen naast een kinderspeeltuin 
worden gebouwd, is dan ook onverantwoord. 

Hoe dan ook is het ongehoord dat een dergelijke 
‘asielresort’ op nauwelijks enkele weken kan 

worden gebouwd om er snel, snel vluchtelingen 
te huisvesten terwijl vele Antwerpse gezinnen en 
senioren jarenlang moeten wachten om over een 
soms oude sociale woning of appartement in een of 
andere aftandse woonblok te kunnen beschikken. 
Een nieuwbouwwoning met sportveld, privéparking 
en moestuin betrekken voor 335 Euro per maand 

(vaste kosten inbegrepen) daar kunnen de Vlaamse 
Antwerpenaren alleen maar van dromen. Dat 
uitgerekend N-VA-schepen Fons Duchateau dit 
project er persé nog voor de verkiezingen wil 
doorduwen, toont aan dat er in Antwerpen de voorbije 
zes jaar helemaal niets veranderd is. “Vreemd volk 
eerst en eigen volk laatst” is voor de N-VA blijkbaar de 
verkiezingsslogan voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2018 geworden. 

De toevloed van vluchtelingen, vreemdelingen 
en illegalen richting Antwerpen lijkt maar niet 

te stoppen. Meer dan jaarlijks 3000 vluchtelingen 

vestigden zich de voorbije jaren in Antwerpen. 
Van een immigratiestop is geen sprake. De opvang, 
medische hulp en uitkeringen aan vluchtelingen kost 
dan ook handenvol geld. Daarom dringt het Vlaams 
Belang aan op een immigratiestop. Het Vlaams Belang 
wil via een petitieactie 50.000 handtekeningen van 
Antwerpenaren bijeenhalen om zo een stedelijk 
referendum over het voorstel om geen nieuwe 
vreemdelingen in Antwerpen in te schrijven, te 
organiseren.

Steun en onderteken onze petitie via immigatiestop.be  

NOG MEER VREEMDELINGEN 
EN OVERLAST…

EIGEN VOLK MOET DRIE JAAR 
WACHTEN OP SOCIALE WONING

IMMIGRATIESTOP.BE 



Teken de petitie tegen de bouw van een ‘asielresort’ in de Lange Bremstraat te Merksem. Besef dat de préfab-
woningen op enkele dagen tijdens de maand augustus zullen gebouwd worden waarna de vluchtelingen 

reeds eind augustus hun intrek in het ‘asielresort’ zullen nemen. Protesteren moet dus snel! Teken vandaag nog 
deze petitie en stuur ze op naar Vlaams Belang, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen.

GEEN ASIELCENTRUM IN MERKSEM!

Met de bouw van een ‘vakantieresort’ voor jonge 
asielzoekers in Merksem vallen bij de N-VA 

de maskers af. N-VA-schepen voor Sociale Zaken en 
OCMW-voorzitter Fons Duchateau wil persé nog deze 
zomer vlug een woningbouwcomplex voor asielzoekers 
in één van de laatste groene zones van Merksem bouwen. 

Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten 
de asielzoekers hun intrek nemen in deze moderne 
woningen met sportveld, moestuin en privéparking. 
Terwijl onze eigen bejaarden en jonge gezinnen 
jarenlang moeten wachten op een sociale woning kan 
het voor vreemdelingen allemaal niet vlug genoeg 
gaan. Het project kost de Antwerpse belastingbetaler 
handenvol geld.  DeVlaamse buddy’s van de 
vluchtelingen kunnen voor 335 Euro per maand (vaste 
kosten inbegrepen) leven in een woning waar velen van 
ons amper van kunnen dromen.

Het Vlaams Belang wil dat uw belastinggeld gebruikt 
wordt voor eigen volk eerst! Antwerpen laat 
meer vluchtelingen toe dan welke stad dan ook in 

Vlaanderen. Ieder jaar krijgen we er 13.000 nieuwe 
vreemdelingen bij in Antwerpen. Het wordt tijd voor 
een immigratiestop want genoeg is genoeg!

Filip Dewinter - Volksvertegenwoordiger
Jan Penris - Volksvertegenwoordiger
Michel Elst - voorzitter Vlaams Belang Merksem

TEKEN DE PETITIE 

N-VA: VREEMD VOLK EERST, 
EIGEN VOLK LAATST! 

NAAM ADRES HANDTEKENING

Beste inwoner van Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg, 

U woont in een gemeente waar de islam steeds meer greep krijgt op het 
sociale leven. Waar politici van de traditionele partijen er geen graten in zien 
om toegevingen te doen aan de eisen van steeds meer islamitische 
inwijkelingen... 

Gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen, halalmaaltijden op school, 
een groeiend aantal moskeeën en geïslamiseerde straten, wijken en buurten, 
het ontstaan van zogenaamde 'zwarte' scholen, slachting van offerdieren in 
strijd met de regelgeving in zake dierenwelzijn... Het zijn allemaal symptomen 
van de toenemende invloed van de Islam in onze samenleving.  

Het Vlaams Belang is de enige partij die zich verzet tegen het overnemen en 
het laten opleggen en opdringen van islamitische leefregels. Die staan 
immers haaks op onze Westerse normen en waarden, zoals de scheiding van 
kerk en staat, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, respect voor dieren. 

Daarom stelt het Vlaams Belang ook in onze regio luid en krachtig: 

STOP DE 
ISLAMISERING VAN 

WEST-LIMBURG! 
MET DE STEUN VAN DE ORGANISATIE STEDEN TEGEN ISLAMISERING (S.T.I.)MET DE STEUN VAN DE ORGANISATIE STEDEN TEGEN ISLAMISERING (S.T.I.)MET DE STEUN VAN DE ORGANISATIE STEDEN TEGEN ISLAMISERING (S.T.I.)MET DE STEUN VAN DE ORGANISATIE STEDEN TEGEN ISLAMISERING (S.T.I.)    
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WWW.VLAAMSBELANGANTWERPEN.BE


