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Inleiding beleidsevaluatie 
 
 
Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020. 

 
De beleidsevaluatie omvat: 

 
1. de prioritaire beleidsdoelstellingen met een omschrijving van de mate van realisatie; 

2. één of meer actieplannen die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. 
3. De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling 

betrekking heeft.  

 
 

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen 
 

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en 
acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter 

beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.  
 

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden: 
 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/bestuur/meerjarenplan-district-merksem 
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Beleidsevaluatie 2020 – District Merksem 

 

2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem 

Het district Merksem streeft ernaar een omgeving te creëren waar het voor zijn 

inwoners, verenigingen en professionelen aangenaam en veilig wonen, werken en 

vertoeven is. Een district met een goed onderhouden en proper openbaar domein 

waar ook plaats is voor voldoende groen. Een plaats waar elke burger kan deelnemen 

aan een ruim en kwaliteitsvol aanbod van activiteiten en evenementen en de sociale 

cohesie versterkt wordt. Een beleid dat wordt gevoerd op een kostenbewuste en 

resultaatsgerichte wijze. 

 

Prioritaire actieplannen 

2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district 

Het district Merksem gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde een 

veilig, goed bereikbaar en groen district te creëren waar het aangenaam wonen is. 

 

  Beleidsevaluatie: 

2MER010101 Kwalitatief groen versterkt het district 
   

Er werden een aantal projecten opgestart en/of verdergezet zoals:   

 heraanleg Gaston Berghmansdreef, uitbreiding Bouckenborghpark 

(opgestart) 

 vernieuwen pad Hofke van Roosendael naar Terlindenhofstraat 

(gerealiseerd) 
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 omgevingsaanleg Runcvoorthof, (opgestart) 

 vergroening Ryenlanddreef (opgestart) 

 het project Ijsvogel. (opgestart) 

Reguliere werking:  

 De beeldkwaliteit van de plantsoenen was in het voorjaar matig bij te 

houden vanwege Corona-maatregelen. In het najaar werkte de 

groendienst terug op volle kracht en dat is ook te zien aan de 

beeldkwaliteit die gerapporteerd wordt in de straatbeeldmonitor: maar 

liefst 100% van de plantsoenen haalt de nagestreefde beeldkwaliteit.  In 

totaal zijn er 54 bomen en 8.922 planten aangeplant.   

 Aankoop Biocenosesysteem is geschrapt, uit een grondiger onderzoek is 

immers gebleken dat de kosten van deze aankoop niet opwegen tegen de 

voordelen voor de gezondheid van de vijver. 

  Alle beluchters en vijvers zijn in kaart gebracht en worden nauw 

opgevolgd. 

Ook voor 2020 werden de betoelagingsovereenkomsten voor de vzw Het 

Koninklijk Werk der Volkstuinen afdeling Merksem en de vzw Merksemse  Imkerij 

uitgevoerd. 

Alsook is district Merksem in de prijzen gevallen met de uitreiking van de 

Openbaar Groen Awards. We hebben de hoogste score behaald in de categorie 

“Gemeente in Bloei” en 1 bijensymbool in de categorie “Bijenvriendelijke 

gemeente”. 

 

2MER010102 Slim investeren in het openbaar domein 
 

Volgende projecten werden  verdergezet of uitgevoerd:   

 Doelhofstraat zit in de fase van het definitieve ontwerp.   

 De heraanleg van de Catershoflaan : de projectdefinitie en het concept 

werden goedgekeurd en voorgelegd voor advies aan de Merksemse 

adviesraden. Er vond ook een (digitaal) participatiemoment plaats met de 

bewoners.   

 Voor de parking hoek Eugeen Meeusstraat/Duvelshoek werd een definitief 

ontwerp gemaakt.  Voor de kruispunten aan de Rodeloopstraat werd er 

gestart met het definitieve ontwerp.   

 Voor de Schijnpoortweg werd het definitieve ontwerp goedgekeurd.   

 Wat de heraanleg van de Trammezandlei  en de Ridder Van Parijsstraat 

betreft werd de toekomstige inrichting van deze straten onderzocht en 

vond er een (digitaal) droommoment plaats met de bewoners, waarbij zij 

hun wensen konden meegeven voor het ontwerp van de nieuwe straat.  
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 De aanleg bushalte Zwaantjeslei werd uitgevoerd. Er werd een integraal 

toegankelijke bushalte aangelegd ter hoogte van het Dienstencentrum De 

Brem. 

 De projecten Straalstraat, Beukenhofstraat en De Biezen werden 

afgerekend. 

Er werd gewerkt aan een het ontwerp voor een aantal ingrepen i.k.v. 

verkeersveilige schoolomgevingen in de schoolomgeving Luchtballon te Sint-

Bartholomeusstraat. Er werd eveneens gewerkt aan het ontwerp voor 

maatregelen in de schoolomgevingen Sint-Lutgardis te Du Chastellei, het Lucerna 

college te Bredabaan en de scholencluster aan de Stella Marisstraat (Stella 

Maris/Sint-Elisabeth en Groenendaal).  

Verder werd in 2020 het structureel onderhoud aan rijwegen en voetpaden 

uitgevoerd zoals in de Laarsebaan (plaatselijke vernieuwing van het voetpad), de 

inkomzone van de hondenloopzone in de Lange Bremstraat werd vernieuwd en 

voorzien van een nieuwe zitbank.   

Er werden een aantal verkeersveilige maatregelen genomen  in de Laaglandlaan 

en er werd ook gestart met het ontwerp voor verkeersveilige maatregelen in de 

Roggestraat en de Flamingostraat. 

Snelheidsmetingen: er werden in 19 straten snelheidsmetingen uitgevoerd.   

Omwille van de Coronacrisis werden er tijdelijk geen snelheidsmetingen 

uitgevoerd.  

Fietsenstallingen: er werden extra fietsenstallingen geplaatst in de Laaglandlaan. 

Omwille van de Coronacrisis werden er tijdelijk geen projecten voor het plaatsen 

van fietsenstallingen opgestart. Later op het jaar werd deze achterstand stilaan 

weggewerkt. 

Antwerpen breekt uit:  met de bijzondere dotatieregeling voor de districten voor 

het traject “Antwerpen breekt uit” werd gezocht naar toekomstige projecten die 

maximum inzetten op vergroenen en verblauwen. Er werd een dossier ingediend 

bij de stad met een aantal voorstellen en het stadsbestuur selecteerde hieruit 

alvast de Gagelveldenstraat en Ridder van Parijsstraat/Trammezandlei als concrete 

projecten. 

 
2MER010103 Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein 
 
Het speel -en sportterrein Wijngaardberg werd definitief opengesteld voor het 
publiek.  Voor de heraanleg van het speel- en sportterrein Winterling werd het 
definitieve ontwerp goedgekeurd.  Er werd verder gewerkt aan de projectdefinitie 
van het project speelaanleidingen Runcvoortpark. Voor het nieuwe speel- en 
sportterrein op het Kastanjeboomplein werd er gestart met de opmaak van het 
conceptplan. 
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Reguliere werking: 
Op diverse speelterreinen werden onderhoudswerken uitgevoerd, zoals het 
vervangen van boomschors en speelzand. 

 

 

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren 

Het district wil besturen voor alle Merksemnaren van jong tot oud, schoolgaand of 

niet, woonachtig of professioneel actief in Merksem. 

 

Beleidsevaluatie: 

2MER010201 – Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien 

Project Junior Team: na heel wat voorbereidingswerk met ondermeer de grondige 

selectie van het Junior Team is dit van start gegaan op 30 september 2020. Deze 

groep van 12 enthousiaste jongere ambassadeurs werkt een jaar mee aan een 

leeftijdsvriendelijk beleid. Van elke samenkomst wordt ook een videoverslag 

gemaakt dat de kinderen mee kunnen nemen naar school en kunnen tonen aan hun 

leeftijdsgenoten.  De bedoeling is tevens dat de inhoud in de klas wordt besproken. 

De samenkomsten hadden in 2020 volgende thema’s: kennismaking met 

districtswerking, biodiversiteit, afval en armoede.  Het Junior Team gaf zo zijn inbreng 

voor de nieuwe groenzone aan de Laarsebaan/Ijsvogelstraat, leerde bij over het afval 

in onze waterwegen en het nut van bijen en dacht na hoe er iets aan armoede kan 

gedaan worden. 

 

Reguliere werking: Het Speelkasteel werd georganiseerd in de mate van het 

mogelijke, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. De 

familienamiddag van april in Merksemdok werd digitaal aangeboden. De andere 

geplande dagen gingen niet door.  Het Kinokidsfestival dat plaatsvond in 

samenwerking met het cultuurcentrum kon nog wel georganiseerd worden. Ook de 

scholeninfobeurs werd nog georganiseerd. De buitenspeeldag, Paasmaandagei en 

Circusplein werden geannuleerd door de coronamaatregelen.   

 

Merksemse jeugdverenigingen kregen op basis van hun noden een pakket met EHBO-

materiaal van het district. Bijkomend kregen de jeugdverenigingen van Merksem 

allemaal een éénmalige coronatoelage. Daarnaast werden de vrijwilligers van 

jeugdverenigingen naar jaarlijkse gewoonte bedankt.  In 2020 was dit omwille van 

Corona niet met een fuif maar met een bedankingspakket. 
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Merksemse jeugdpartners werden ondersteund met een éénmalige coronatoelage 

voor de ondersteuning van kwetsbare jongeren in het district. Specifiek werd zo de 

werking van Voluntas vzw, Kras steunpunt Merksem, JC Bouckenborgh en gezinsbond 

Merksem ondersteund.  

De jeugdpartners zetten in op coronaproof alternatieven zoals het digitale jeugdhuis, 

Sint op de stoep, een kerstberenzoektocht,… 

 

Jeugdraad: bij aanvang van het jaar ging deze nog fysiek door. Later op het jaar is de 

jeugdraad in digitale vorm kunnen voortgaan. Er werd over een periode van een half 

jaar gewerkt aan de herziening van de werkingssubsidies aan de hand van een 

participatietraject. Er was grote bereidheid vanuit de jeugdverenigingen om mee te 

werken. Uit deze intensieve samenwerking tussen jeugdraad en jeugddienst kwam 

het nieuwe reglement werkingssubsidie tot stand. Het nieuwe reglement 

werkingssubsidie voor de jeugdvereniging in Merksem werd goedgekeurd door de 

districtsraad in september. De jeugdraad gaf ook advies over de heraanleg van het 

speelterrein Winterling, over het Runcvoortpark, de Gaston Berghmansdreef en de 

Catershoflaan. 

 

Scholenoverleg: dit overleg met de scholen en partners van het district wordt 4 maal 

per jaar georganiseerd. In februari kon dit nog fysiek doorgaan, de drie overige 

overleggen gingen digitaal door. Er werden interessante thema’s gedeeld,  het 

educatief aanbod binnen het district werd besproken, ervaringen en good practices 

rond de coronacrisis werden gedeeld.  

 

Netwerk Jongeren in Merksem: het initiatief van dit netwerk gaat uit van de 

stadsmarinier en wordt mee ondersteund door de jeugddienst en partners van 

andere stedelijke diensten. Dit netwerk tussen organisaties, scholen en personen die 

werken of te maken hebben met jongeren moet helpen een betere samenwerking 

aan gemeenschappelijke doelen in het district te bewerkstelligen om de Merksemse 

jongeren zo veel mogelijk kansen te geven.  

 

De betoelagingsovereenkomsten 2020 met de vzw  KRAS afdeling Merksem, de vzw 

Gezinsbond afdeling Merksem en het VZW Jongerencentrum Bouckenborgh werden 

uitgevoerd. Ook Voluntas ontving een nominatieve ondersteuning voor zijn werking. 

 

 

2MER010202 – Senioren nemen actief deel aan het districtsleven  

Reguliere werking: infosessie brandveiligheid en de infosessie “De oceanen, het 

klimaat en onze gezondheid” zijn geannuleerd wegens Corona.  De demo 

“Scootmobiel” is in het najaar wel door kunnen gaan. 

 

60+ eventcheques: het afhalen van de cheques werd verlengd van 31/03/2020 naar 

30/06/2020.   
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Computerlokaal: enkele cursussen werden volledig afgewerkt, net voor de 

coronaperiode. Alle volgende cursussen werden geannuleerd. 

 

Seniorenraad (Merksemse adviesraad senioren): er werd advies gegeven over de 

heraanleg van de  Doelhofstraat, het speel- en sportterrein Winterling, 

Catershoflaan, speeltuigen Runcvoort en Gaston Berghmansdreef en het MAS gaf 

een spontaan advies over het openbaar domein. 

 

De betoelagingsovereenkomsten 2020 met het Lokaal cultuurbeleid en het 

Zorgbedrijf werden uitgevoerd.  Het Zorgbedrijf zorgde in de plaats van uitstapjes 

met het geld van de betoelaging voor extra sfeerverlichting in de woonzorgcentra en  

extra cadeautjes voor de bewoners en enkele optredens. 

Tijdens de lockdown werden in de binnentuinen van de woonzorg- en dienstencentra 

verschillende concertjes met Merksemse artiesten georganiseerd.  Bovendien kregen 

alle bewoners van de Merksemse woonzorgcentra en serviceflats vlak voor Kerst een 

kamerplantje samen met een kaartje cadeau van het district Merksem. 

In 2020 lag wat de seniorenwerking betreft de nadruk vooral op het informeren en 

contacteren van de senior: zo werd er meegewerkt aan de noodopdracht ‘opbellen 

van 75plussers’ die bovenlokaal werd georganiseerd.  Er werd frequent een 

Seniorenflash uitgestuurd met alle mogelijke informatie, gaande van ontspanning tot 

informatie.  

Het nieuwe reglement  (01/01/2020) voor werkingssubsidies senioren werd via 

verschillende kanalen in de aandacht gebracht waardoor zes verenigingen een 

erkenning aanvroegen en deze ook kregen van het districtsbestuur.  

De Merksemse Kunstroute werd ook met ondersteuning van het district 

uitgestippeld. 

 

 

2MER010203 – Het district ondersteunt lokale ondernemers 

Er werd op structurele basis overleg gehouden met de bevoegde diensten bij stad 

Antwerpen zowel wat betreft de detailhandel en horeca als de markten en foren. 

  

Tijdens de eerste lockdown werden de lokale ondernemers geholpen door een eigen 

pagina te voorzien op de website van district Merksem.  Op deze manier kon de 

lokale ondernemer laten weten hoe er bijvoorbeeld toch nog take away of online bij 

hem/haar besteld kon worden.  Ook werd via deze pagina het platform van stad 

Antwerpen  “IkkoopAntwerps.be” gepromoot. 

 

Ook wordt er een nieuwsbrief voor de handelaars verstuurd indien het nodig is om 

iets relevants naar hen toe te melden. 
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De lokale handelaars werden geïnformeerd van de (wisselende) richtlijnen die te 

hanteren zijn tijdens de Coronapandemie.  Er werden affiches ter beschikking gesteld 

met al de nodige informatie op.  Ook werden er op de openbare weg markeringen 

aangebracht om afstand te bewaren en infoborden geplaatst.  Tijdens het tweede 

kwartaal is begonnen met de het uitwerken van de actie Winkelgebaar .  De 

bedoeling is om iets op touw te zetten dat handelaars (maar ook de burgers) een hart 

onder de riem steekt tijdens deze moeilijke periode.   

 

De organisatie van Schaal Sels, Merxem Classic en de Stroboerenmarkt annuleerde 

voor 2020 het evenement.  Hierdoor werd de nominatieve toelage voor de 

Stroboerenmarkt voor 2020 geschrapt. 

 

De eindejaarsverlichting werd vroeger aangestoken dan normaal het geval had 

geweest en brandt tot en met 14 februari 2021. 

 

In 2020 werd door enkele handelaars een ondernemerscommunity Opmerkelijk 

Merksem  voor de Merksemse ondernemers opgericht.  Omwille van de 

coronamaatregelen  verlopen de contacten voorlopig enkel door middel van een 

gesloten Facebookgroep .  Het district ondersteunt dit initiatief. 

 

De organisatie van de Open Coffee’s die het district ook ondersteunt zijn sedert de 

lock down on hold gezet. 

 

2MER010204 – Zorg dragen voor elkaar 

Er werden 20  aanvragen voor premie voor hulpmiddelen en woningaanpassing 

ingediend en voor 3.102 euro uitbetaald.   

Ook werd het ‘Zorgparkeren’ onder de aandacht gebracht via verschillende kanalen 

zoals Facebook en website.  Naar aanleiding van de coronacrisis werden enkele 

communicatie-acties uitgewerkt om crisisinfo en info over ‘Antwerpen Helpt’ te 

delen en werd er een overzicht van lokale handelaars uitgewerkt met een aanbod 

tijdens de crisis, om zo lokaal winkelen te stimuleren. 
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2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem 

Een dynamisch cultuur- en sportbeleid en de organisatie van talrijke grotere en 

kleinere evenementen in het district zorgen voor ontmoeting en een hechte 

gemeenschap. Het district Merksem gaat uit van de kracht van zijn inwoners en 

verenigingen en ondersteunen deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op 

participatie, integratie en inclusie om zo de sociale cohesie te versterken. 

 

 

Beleidsevaluatie: 

  2MER010301 – Samen werken aan een dynamisch Merksem 
 

Begin 2020 werd de nieuwjaarsreceptie georganiseerd, was er een persvoorstelling in 

verband met de zone 30 uitbreiding, zijn alle buurtbewoners, bewonersgroepen en 

verenigingen uitgenodigd voor de infosessie subsidies van projecten en 

straatactiviteiten en werd de jaarlijkse dag van de vrijwilliger georganiseerd. De 

jaarlijkse 11 juli viering, de herdenking van Elia en de huldiging van de bloedgevers 

van het Rode Kruis werden wegens de corona uitbraak geannuleerd.  De ontvangst 

en receptie voor het 30-jarig bestaan van de fotoclub is verzet naar 2021. Ook de 

ontvangst en receptie voor het 100jarig bestaan van Klimop Merksem en het 100jarig 

bestaan van de Gezinsbond die beide in oktober gepland stonden, zijn verzet naar 

2021.  

 

Het district Merksem reikt dit jaar geen ereprijs Grote Stroboer uit aan één persoon 

of vereniging. In plaats daarvan kiest het bestuur ervoor een nieuw kunstwerk te 

laten ontwerpen ter ere van al wie zich heeft ingezet en nog inzet tijdens de 

coronacrisis.   

 

Er zijn 6 projectaanvragen ingediend. Hiervan waren 2 jeugdprojecten van 

respectievelijk Chiro Gewest Zip FV en Scouts en Gidsen Vlaanderen 4 Sint Joris. Er 

werden 2 culturele projecten ingediend: het boekenproject Dondergrond en 

Spinnenpraat. Dit laatste project heeft het volledige programma niet kunnen 

afwerken. Voor senioren werd er 1 project ingediend: het Lentefeest van OKRA. Dit is 

uitgesteld naar een later te bepalen datum omwille van de corona uitbraak. De 

bewonersgroep De Lange Brem hebben ook 1 project ingediend bij buurtinitiatieven. 

Dit project liep over een langere periode maar is door de Corona uitbraak 

onderbroken.   
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Projecten die oorspronkelijk gepland stonden voor het tweede kwartaal en die een 

aanvraag tot subsidie hadden ingediend werden verschoven naar een latere datum. 

 

Er werden 3  infrastructuursubsidies uitbetaald in 2020. 

 

Voor wijkbudget werden 2 projecten ingediend:  het inrichten van fietsenstallingen in 

de Gudrunlaan en een petanquebaan op het Kroonplein. Aangezien de beide 

projecten investeringen vragen op het openbaar domein komen zij niet in 

aanmerking voor het wijkbudget maar onderzocht de dienst mobiliteit of er 

voldoende ruimte is voor het inrichten van fietsenstallingen in de Gudrunlaan en 

realiseerde het district een petanquebaan op het Kroonplein.  

 

Het districtscollege wenst, naar aanleiding van de Werelddierendag, jaarlijks een 

éénmalige toelage toe te kennen aan een vereniging die instaat voor dierenwelzijn. 

Zo werd er in 2020 een nominatieve toelage aan het Blauwe Kruis gegeven.  

 

Buurtinitiatieven en straatactiviteiten 

Begin 2020 hebben er 2 straatactiviteiten plaatsgevonden.  Vanwege corona waren 

er vervolgens geen straatactiviteiten meer toegelaten.  Als appreciatie en steuntje in 

de rug voor deelname in 2021, kregen de bewoners die zich hadden ingeschreven 

voor de lentepoets een zakje bij vriendelijk bloemenzaad.  Er was wel een kleine 

coronaproof Sintactie in de Van Heybeeckstraat.  Onder het motto “samen verlichten 

we deze winter” hingen de bewoners van Annuntiatenstraat lichtslingers in hun 

straat. De beide activiteiten werden ondersteund door het district. 

 

Speelstraten 

In totaal werden 18 speelstraten in 11 verschillende straten aangevraagd. Vanwege 

corona werd de indiendatum verlengd. Dit had een gunstig effect op het aantal 

aanvragen (10 extra aanvragen na verlenging indiendatum). Door de stijgende 

besmettingscijfers tijdens de vakantieperiode hebben uiteindelijk een aantal 

initiatiefnemers de speelstraat toch nog geannuleerd. In totaal hebben er 3 lange 

speelstraten en 8 korte speelstraten effectief plaatsgevonden.  Elke speelstraat kreeg 

een extra spelpakket van het district. 

 

Onder het motto “vakantie in eigen district” werd een wandelrally georganiseerd. De 

Merksemenaar kon zo verborgen plekjes in Merksem leren kennen of iets bijleren 

over vergroeningsacties in Merksem.  

 

Antwerpen Breekt Uit: steen eruit, plant erin 

In oktober vond de Breek Uit-actie plaats in samenwerking met het Ecohuis. De 

Merksemnaar werd uitgedaagd om stenen uit te breken aan de gevel, voortuin, 

koer… Voor elke uitgebroken steen kregen de bewoners op de actiedag plantjes in de 

plaats. Deze actie had wel succes want er namen 26 Merksemnaren aan deel , goed 

voor aanleg van 22 geveltuinen en 6 gedeeltelijk ontharde achtertuinen.  
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2MER010302 – Merksem staat als sportief district op de kaart 

 
Evenementen: in maart kon de viering topsport en verdienstelijke leden nog 

doorgaan.  Vanwege de coronacrisis zijn volgende evenementen echter geannuleerd: 

Olympische Week, de Fietseling, Internationaal Atletiek Gala en de Halloween 

Survival Run.  Omdat de Halloween Survival Run is geannuleerd, is er in november 

een loop- en wandelchallenge georganiseerd. Op verschillende plekken in Merksem 

lagen er Halloween-attributen waar de deelnemers een foto van konden nemen. De 

deelnemers werden ook aangemoedigd om via een app (bv. Strava) zelf een parcours 

te lopen/wandelen in de vorm van een Halloween-figuur. 

De scholensportdagen zijn wel  kunnen doorgaan in september.   

Als alternatief voor de Fietseling werd een fiets fotozoektocht georganiseerd tijdens 

de zomermaanden.  Hier was een wedstrijdelement aan gekoppeld. Omdat er geen 

officiële prijsuitreiking kon georganiseerd worden in het districtshuis, zijn de prijzen 

van de fotozoektocht persoonlijk bezorgd aan de winnaars. Daarnaast werden er ook 

Pilates lessen en Yoga lessen aangeboden die nog gedeeltelijk zijn kunnen doorgaan. 

 

Reguliere werking: 

 

Sportraad 

De sportraad heeft dit kwartaal een advies gegeven voor het project Winterling, voor 

het project Doelhofstraat, voor de verdeling van extra middelen voor sport (corona-

toelage) en voor het nieuw subsidiereglement (Werkingssubsidies voor 

Sportverenigingen). Eind september heeft de sportraad haar eerste vergadering 

gehad na de zomerbreak. Deze is digitaal moeten doorgaan omwille van het 

coronavirus. 

 

Subsidies  

De Merksemse sportverenigingen die in 2020 een basissubsidie hebben ontvangen, 

hebben in november nog een extra (corona-)toelage van het district ontvangen.  Er 

werd een nieuw subsidiereglement werkingssubsidies goedgekeurd op de 

districtsraad van 26 november 2020 (jaarnummer 00060).  

 

AED-toestellen 

Er is een overzicht gemaakt van wie de stedelijke AED-toestellen in Merksem 

maandelijks nakijkt. Er is samen met de collega’s van dienst Gezondheid afgesproken 

om te bekijken waar er in Merksem nog zones zijn zonder AED-toestel of waar de 

afstand tot een AED-toestel te lang is.   

 

De werken aan gymhal Terlinden werden voor het grootste deel afgerond en 

afgerekend met de stad. 
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2MER010303 – Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van 
Merksem  

 
Er werden betoelagingsovereenkomsten 2020 uitgevoerd met de vzw Lokaal 

Cultuurbeleid Merksem, het NMKT, vzw  het bescherm- en actiecomité Fort van 

Merksem, de NVVS,  en met de Koninklijke Kring voor Heemkunde van Merksem.  

Evenementen: in januari werd officieel de nieuwe dichtbundel uitgedeeld voor de 

Week van de Poëzie.  

Wegens de coronacrisis zijn er een heel aantal evenementen geannuleerd. Het gaat 

om de erfgoedwandeling ‘Op Stap in de Nacht’, een poëzie evenement tijdens de 

Olympische week in de bibliotheek, het Circusplein XL en een groot aantal 

voorstellingen in het cultuurcentrum, Feest in de Tent, de ATV Vertelling en de 

Vredesfeesten.   Als alternatief voor de Vredesfeesten werd er een theaterwandeling 

“ Oud Land” door Brokkenmakers gebracht.  Omdat er eind mei het  vooruitzicht 

kwam op een herstart van evenementen in de zomer, is de planning van de 

Filmstraten uit de startblokken geschoten. Er zijn 8 filmstraten in augustus en 

september georganiseerd, in plaats van de oorspronkelijke 6.   Maar 6 ervan konden 

uiteindelijk ook niet doorgaan.  De twee films die doorgingen waren wel heel 

succesvol en elke keer volzet. 

In samenwerking met de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem werd een alternatief 

zomer- en najaarprogramma uitgewerkt: 

 Deliverart: in samenwerking met Merksemdok staken 4 Merksemse 

kunstenaars knutselpakketten in elkaar voor kinderen van alle leeftijden. De 

knutselpakketten waren voordelig te koop en werden met de bakfiets 

bezorgd.  

 In het Gildenhuis werden 4  tuinconcerten georganiseerd in juli. Daar waren 

telkens gemiddeld 30 bezoekers. 

 De Ravenmobiel reed uit naar 7 pleintjes in Merksem om kleine 

kunstprojecten met de kinderen uit de buurt, of die daar aan het spelen 

waren, op te zetten. Dit is een samenwerking met de vzw ‘Wilde Raven’.  Er 

deden uiteindelijk ongeveer 15 kinderen mee per sessie. 

 Muziek in de Wijk ging door, maar op een andere manier dan de andere 

jaren. Een verkorte versie met een stand-up comedy optreden, gevolgd door 

een optreden van een artiest. 

 Wij werkten ook mee met het stedelijke Dakkan festival in september. We 

bereikten 45 man met een mooi culinair en cultureel programma op het dak 

van een pand op de Deurnsebaan. 

 

 

Streetart kunstwerk & festival Mark’em 

Dit jaar vond het eerste Street Art festival in Merksem plaats, namelijk het Mark’Em 

festival. Een mooie samenwerking met de partners bibliotheek Park, 

jongerencentrum Bouckenborgh, het cultureel centrum van Merksem en het district 
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Merksem. Dit jaar stond het festival in het teken van Merho.  Er werden 8 zuilen 

beschilderd onder de bibliotheek, geïnspireerd door covers van Merho en het 50 jarig 

bestaan van de Kiekeboe reeks werd gevierd.  

 

Coronatoelage voor de podiumkunsten: in november keurde het district Merksem, 

na advies van de cultuurraad, een extra toelage aan vzw Lokaal Cultuurbeleid 

Merksem goed, van 38.000,00 euro, ter compensatie van de te verwachten gedaalde 

inkomsten (ticketverkoop, foyer) als gevolg van covid-19. 

 

In januari kwam de vernieuwde cultuurraad voor de tweede keer samen. Met een 

grote groep werden de krijtlijnen voor de werking uitgewerkt en in maart 

organiseerde het zijn jaarlijkse quiz.  Vanaf de lockdown vergaderde de cultuurraad 

digitaal en werd er advies gegeven over de Doelhofstraat de heraanleg van 

speelterrein Winterling, de heraanleg van Catershoflaan, Gaston Berghmandreef en 

de inrichting van het zit- en speelelement  in het Runctvoortpark. 

 
 2MER010304 – Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit 
 

Er werden betoelagingsovereenkomsten voor 2020 afgesloten met het Rode Kruis, 

Schaal Sels en Den Deugniet.  

Evenementen: vanwege de coronacrisis zijn de jubilarissenviering, de Cluysekermis,  

Schaal Sels, Merxem Classic en de eindejaarsreceptie niet kunnen doorgaan.  

Voor de jubilarissenviering is er een alternatief uitgewerkt waarbij we 101 

jubilariskoppels hun geschenken en medaille konden overhandigen.  

Als alternatief voor de eindejaarsreceptie werd een tekening van Frank Ivo Van 

Damme aan alle inwoners van Merksem bezorgd via de MXM.    

De jaarlijkse 11 november viering werd geannuleerd. Districtsburgemeester Luc 

Bungeneers en districtsschepen Gilbert Verstraelen hebben bloemen neergelegd aan 

het monument en op de begraafplaats.  
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2MER0104 Een sterk bestuurd district 

Budgettair realisme staat centraal in het beleid van het district Merksem. Prioriteiten 

worden gesteld en vertaald naar een realiseerbare strategische meerjarenplanning. 

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een 

kwaliteitsvol communicatiebeleid. 

 

Beleidsevaluatie: 

2MER010401 – Het district is klantgericht in haar contacten  

Heraanleg Catershoflaan en Doelhofstraat: het participatietraject werd opgestart en 

ging digitaal door.  Om het bereik van de bewoners groot te houden werden er voor 

de beide projecten verschillende infobrieven gebust. 

Heraanleg speel-en sportterrein Winterling:  via een  digitale bevraging en twee 

participatiemomenten op het speel- en sportterrein konden de bewoners uit de wijk 

aangeven wat hun wensen zijn voor het nieuwe speel-en sportterrein.  

Schoolstraat Ullenshofstraat: na een positieve evaluatie werd de Ullenshofstraat 

definitief ingericht als schoolstraat.  Bewoners en school werden geïnformeerd. 

Het speel- en sportterrein Kastanjeboomplein wordt heraangelegd. Via een online 

bevraging konden de bewoners hun eerste ideeën en wensen voor een nieuw plein 

meegeven. Daarnaast werd er ook een participatiemoment (coronaproof) op het 

plein zelf georganiseerd. 

 

Antwerpen Breekt uit – participatie: de stad wenst samen met de districten ruimte te 

creëren voor groen en water door te ontharden. De bewoners van Merksem worden 

betrokken bij de drie deelprojecten van dit project nl. Quick win, Tuinstraat en 

Woonstraat Breekt Uit.  

 

Voor de kandidaten Tuinstraat (Gagelveldenstraat – Hendrik Van Veldekestraat – 

Beeckmanstraat ) en Woonstraat breekt uit (Ridder Van Parijsstraat/Trammezandlei 

en Akkerbouwstraat) werd tijdens de engagementfase het draagvlak en de wil om te 

participeren van bewoners onderzocht.   Deze engagementsfase is een eerste stap 

van een intensief participatietraject op maat van de bewoners en de straat .  
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De conceptplannen in verband met de heraanleg Gaston Berghmansdreef en  

spelaanleiding Runcvoortpark werden aan het brede publiek gecommuniceerd. 

De geplande ontvangst voor nieuwe inwoners werd geannuleerd wegens corona 

 

2MER010402 – Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers 

MXM: het districtsmagazine MXM werd 4 x gebust bij de Merksemnaren.  De 

bedeling werd via een steekproef gecontroleerd.  

 

Sociale media - Facebook: tijdens 2020 steeg het aantal paginavolgers met 688. Dat 

komt overeen met een stijging van ruim 15%. 

 

Pers: er werden regelmatig persberichten uitgestuurd en er wordt regelmatig gebruik 

gemaakt van de lichtkranten. 

Corona – algemeen: een groot deel van 2020 werd beheerst door het coronavirus. 

Ook op de communicatietaken van/in het district had het virus een grote impact. Het 

was bij de uitbraak van het virus alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de 

Merksemnaren goed geïnformeerd werden. Dat betekende vooral de 

crisiscommunicatie van de stad opvolgen en delen op de kanalen van het district en 

de info op de eigen website aanpassen naar de geldende situatie en maatregelen. De 

Merksemnaren vonden alle activiteiten terug op een aparte webpagina ‘Zomer in 

MXM’ op de site van het district. 

Corona – (hulp)initiatieven:  

We promoten het platform ‘Antwerpen Helpt’ bij de Merksemnaren én zetten een 

eigen webpagina op poten, waarop de Merksemnaren een overzicht vonden van tal 

van, voornamelijk Merksemse, (hulp)initiatieven.  

Corona – koop lokaal bij Merksemse handelaren: De stad maakte een webpagina aan 

met links naar reeds bestaande platformen met lokale handelaren. Ook toen 

beslisten we om voor Merksem een eigen webpagina aan te maken op onze website. 

De respons was helaas eerder matig: slechts een 35-tal handelszaken. 

Ook werd Water-Link ondersteund bij het informeren van de Merksemnaren over de 

digitale watermeters die vanaf september overal in het district zouden worden 

geïnstalleerd.  
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2MER010403 – Merksem voert een gezond financieel beleid  

Eerste aanpassing meerjarenplan werd formeel goedgekeurd op de districtsraad van 

mei.  De tweede aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd op de 

districtsraad van oktober. 

Volgende realisatiegraden werden behaald voor 2020: 

 

Realisatie globaal exploitatiebudget: 82% 

Realisatie globaal investeringsbudget: 62% 

 

Ten opzichte van de andere districten en gezien het bijzondere werkingsjaar, heeft 

Merksem goed gepresteerd qua realisatiegraad. 
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2MER0105 Adviesbevoegdheid 

Het district Merksem gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid. Er wordt ingezet op 

constructief overleg met zowel de stedelijke partners als met andere overheden. 

 

Beleidsevaluatie: 

2MER010501 – Adviesbevoegdheden 

 

Op 27 februari werd er aan de Gouverneur van Provincie Antwerpen, mevrouw Cathy 

Berx, een schrijven gericht met een positief advies van het districtscollege in verband 

met de vraag die de Gouverneur had ontvangen van de vzw Academie Mineralogie 

tot het verkrijgen van de titel van “Koninklijke Maatschappij”.  

Vermits ‘patrimonium’ een bovenlokale bevoegdheid is, heeft het districtscollege op 

13 augustus 2020 toestemming gevraagd voor de vervanging van de vogelkooi in het 

gemeentepark aan het College van burgemeester en schepenen per collegiale brief. 

 

De districtsraad gaf gunstig advies m.b.t. ontwerpen van aantal aanvullende 

verkeersreglementen (Griffinstraat, Zone “Roekstraat en Hendrik Van Veldekestraat, 

Straalstraat, Toekomstlaan en Kwadevelden (januari), Meereigen (februari), De 

Lunden, De Wilgen, Laaglandlaan, Laarsebaan, Lebaudystraat, Ullenshofstraat, 

districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk – 

parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel , 

parkeerzonering in alle districten (april), beperkt éénrichtingsverkeer speed pedelec 

(mei),  Doelhofstraat (juni), Beukenhofstraat, Bredabaan (deel stad), Houthulststraat, 

Zones 30 (september), Begonialei e, De Lunden (oktober) , Albert Meulemansstraat, 

Annunciatenstraat, Bredabaan (deel stad) en Doelhofstraat (november).   

 

De districtsraad gaf gunstig advies m.b.t.  inrichten of verwijderen parkeerplaats voor 

personen met een handicap:  Frans Adriaenssensstraat (januari), Gudrunlaan (april), 

Minister Delbekelaan (gewest) (mei), Laarsebaan (juni), Jozef Van Gansenstraat , 

Minister Delbekelaan (september), Laaglandlaan (november). 

 

De districtsraad gaf gunstig advies m.b.t. overdracht grond en affectatie naar 

openbaar domein: Eethuisstraat (januari). 

 

Ook werd er door het districtscollege een schrijven gericht aan het stadscollege in 

verband met de hondenloopzone aan het Laaglandpark.  

 

Daarnaast vertegenwoordigde het districtsbestuur zowel formeel als informeel 

Merksem onder andere in verschillende raden voor Overleg, bij Regionaal Landschap 

De Voorkempen, de vervoerregioraad, Groen Kruis,…  
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2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat 

Het district Merksem kiest er bewust voor om extra aandacht te besteden aan de wijk 

't Dokske. Er wordt een duidelijke visie rond de ontwikkeling van deze omgeving 

opgemaakt. 

Beleidsevaluatie: 

2MER010601 – Masterplan Merksem Zuid 

Het district en de stad keurden op 19 en 20 maart de principebeslissing geïntegreerd 

Masterplan Merksem Zuid goed. Het Masterplan omvat het gebied tussen de 

Ijzerlaanbrug, I. Menneslaan, Bredabaan, Deurnsebaan en Albertkanaal. Zowel de 

buurt Merksem ’t dokske als de naastgelegen buurt Kop van Merksem maken 

onderdeel uit van dit Masterplan. Vandaar dat in de toekomst de naam Masterplan 

Merksem Zuid wordt gebruikt.  

Onderzoek sociaal-ruimtelijke situatieschets van jongeren in Masterplangebied 

Merksem Zuid (bachelorproef studenten VIVES – schooljaar 2019-2020) 

Naar aanleiding van het coronavirus en de daaruit vloeiende maatregelen kon het 

studenten onderzoek niet volgens de planning doorgaan. Terreinonderzoek en 

contacten met doelgroep, sleutelfiguren, organisaties en netwerken waren niet 

mogelijk. Er werd een aanvraag ingediend bij de school Vives om het onderzoek in 

het schooljaar 2020-21 te laten plaatsvinden, maar ook dit moest geannuleerd 

worden.  

Het onderzoek in hoeverre het onveiligheidsgevoel in de buurt leeft en welke 

oplossingen hiervoor kunnen onderzocht worden, zowel ruimtelijk als sociaal (vb. 

inzetten van jongeren als verbindingsfiguren in de wijk), maakt tevens onderdeel uit 

van het onderzoek Masterplan Merksem Zuid. 

De jury (fase 1) voor selectie kandidaten opmaak Masterplan vond plaats. Drie 

kandidaten hebben een aanvraag tot deelneming ingediend. Overeenkomstig de 

selectiedraad werden er drie kandidaten geselecteerd.  
 

Het district en de stad keurden op 12 en 13 november  het bestek voor de opdracht 

opmaak Masterplan goed.  
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Schema J1: Doelstellingenrekening
Jaarrekening Meerjarenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01 
Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch 
Merksem
Exploitatie Uitgaven  687.018  837.335

Ontvangsten 1.159.026 1.159.770
Saldo 472.008 322.435

Investeringen Uitgaven  1.138.869  1.848.100
Ontvangsten 2.359.386 2.359.387
Saldo 1.220.518 511.287

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen  

Totalen
Exploitatie Uitgaven  687.018  837.335

Ontvangsten 1.159.026 1.159.770
Saldo 472.008 322.435

Investeringen Uitgaven  1.138.869  1.848.100
Ontvangsten 2.359.386 2.359.387
Saldo 1.220.518 511.287
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Schema J2: De staat van het financiële evenwicht
 

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 472.008 322.435
   a. Ontvangsten 1.159.026 1.159.770
   b. Uitgaven  687.018  837.335
II. Investeringssaldo 1.220.518 511.287
   a. Ontvangsten 2.359.386 2.359.387
   b. Uitgaven  1.138.869  1.848.100
III. Saldo exploitatie en investeringen 1.692.526 833.721
IV. Financieringssaldo 0 0
   a. Ontvangsten 0 0
   b. Uitgaven 0 0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 1.692.526 833.721
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 2.122.860 2.122.860
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.815.386 2.956.582
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.815.386 2.956.582

 
Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 472.008 322.435
II. Netto periodieke aflossingen 0 0
III. Autofinancieringsmarge 472.008 322.435

 
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 472.008 322.435
II. Correctie op de periodieke aflossingen 0 0
   b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 472.008 322.435
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Schema J3: Realisatie van de kredieten
Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Kredieten District 
Merksem

1.825.887 3.518.413 2.685.435 3.519.156 3.040.800 3.405.463

   Exploitatie 687.018 1.159.026 837.335 1.159.770 1.084.300 1.089.397

   Investeringen 1.138.869 2.359.386 1.848.100 2.359.387 1.956.500 2.316.066

   Financiering 0 0 0 0 0 0
Leningen en leasings 0 0 0 0 0 0

Toegestane leningen 
en betalingsuitstel

0 0 0 0 0 0

Overige 
financieringstransacties

0 0 0 0 0 0
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020 2021 2022 2023 2024 2025

00 Algemene financiering 
Exploitatie

Ontvangsten 1.065.375 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032
Saldo 1.065.375 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032

Investeringen
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0

09 Decentralisatie 
Exploitatie

Uitgaven  687.018  1.046.585  1.065.250  1.066.850  1.089.550  1.069.750
Ontvangsten 93.651 30.165 30.165 30.165 30.165 30.165
Saldo -593.367 -1.016.420 -1.035.085 -1.036.685 -1.059.385 -1.039.585

Investeringen
Uitgaven  1.138.869  3.733.181  2.401.000  3.584.000  2.903.000  2.209.000
Ontvangsten 2.359.386 2.369.227 2.372.619 2.386.245 2.410.107 2.434.208
Saldo 1.220.518 -1.363.954 -28.381 -1.197.755 -492.893 225.208
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 687.018 1.046.585 1.065.250 1.066.850 1.089.550 1.069.750

1. Goederen en diensten 270.117 444.150 445.550 452.150 449.850 455.050
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 55.824 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200

a. Politiek personeel 55.824 85.200 85.200 85.200 85.200 85.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 0 0 0 0 0 0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 0 0 0 0 0 0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere 
overheden

0 0 0 0 0 0

f. Andere personeelskosten 0 0 0 0 0 0
g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 0 0 0 0 0 0
4. Toegestane werkingssubsidies 361.077 517.235 534.500 529.500 554.500 529.500

- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven 
(AGB)

0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 9.205 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS)

0 0 0 0 0 0

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen

0 0 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 351.872 507.235 524.500 519.500 544.500 519.500
5. Andere operationele uitgaven 0 0 0 0 0 0

B. Financiële uitgaven 0 0 0 0 0 0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 0 0 0 0 0

- aan financiële instellingen 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 0 0 0 0 0 0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 
boekjaar

0 0 0 0 0 0

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 1.159.026 1.090.197 1.090.197 1.090.197 1.090.197 1.090.197

1. Ontvangsten uit de werking 1.908 2.665 2.665 2.665 2.665 2.665
2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0

a. Aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0
Aanvullende belasting op de personenbelasting 0 0 0 0 0 0
Andere aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0

b. Andere belastingen en boetes 0 0 0 0 0 0
3. Werkingssubsidies 1.155.605 1.087.532 1.087.532 1.087.532 1.087.532 1.087.532
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
a. Algemene werkingssubsidies 1.065.375 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032

Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0
Andere algemene werkingssubsidies 1.065.375 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 1.065.375 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032 1.060.032
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0

b. Specifieke werkingssubsidies 90.230 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 0 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 90.230 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

4. Recuperatie van individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0
5. Andere operationele ontvangsten 1.513 0 0 0 0 0

B. Financiële ontvangsten 0 0 0 0 0 0
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het 
boekjaar

0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 472.008 43.612 24.947 23.347 647 20.447

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten

0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 967.628 3.423.119 2.256.000 3.474.000 2.843.000 2.149.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

967.628 3.423.119 2.256.000 3.474.000 2.843.000 2.149.000

a. Terreinen en gebouwen 299.306 1.752.291 772.000 189.000 1.372.000 1.762.000
b. Wegen en overige infrastructuur 668.322 1.651.828 1.477.000 3.263.000 1.464.000 380.000
c. Roerende goederen 0 8.500 7.000 7.000 7.000 7.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een 
soortgelijk recht

0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 10.500 0 15.000 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 135.000 85.000 50.000 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 171.241 175.062 60.000 60.000 60.000 60.000

- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven 
(AGB)

0 0 0 0 0 0
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS)

0 0 0 0 0 0

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen

0 0 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 171.241 175.062 60.000 60.000 60.000 60.000

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten

0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een 
soortgelijk recht

0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.359.386 2.369.227 2.372.619 2.386.245 2.410.107 2.434.208

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 2.359.386 2.369.227 2.372.619 2.386.245 2.410.107 2.434.208
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo 1.220.518 -1.363.954 -28.381 -1.197.755 -492.893 225.208

Saldo exploitatie en investeringen 1.692.526 -1.320.342 -3.434 -1.174.408 -492.246 245.655

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

A. Vereffening van financiële schulden 0 0 0 0 0 0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings 0 0 0 0 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 0 0 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings bij financiële 
instellingen

0 0 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings bij andere 
entiteiten

0 0 0 0 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en 
betalingsuitstel

0 0 0 0 0 0

1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane 
leningen

0 0 0 0 0 0

b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane 
leningen

0 0 0 0 0 0

2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverhogingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan 
operationele activiteiten of aan de verwerving van 
vaste activa

0 0 0 0 0 0

Budgettair resultaat van het boekjaar 1.692.526 -1.320.342 -3.434 -1.174.408 -492.246 245.655
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Schema T3 : Investeringsproject : Bouwen aan een leefbaar en groen district (2MER0101)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na 
MJP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 959.115 13.043.685 0 14.002.800 959.115 3.405.685 2.139.000 3.434.000 2.426.000 1.639.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 959.115 13.032.082 0 13.991.197 959.115 3.394.082 2.139.000 3.434.000 2.426.000 1.639.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

959.115 13.032.082 0 13.991.197 959.115 3.394.082 2.139.000 3.434.000 2.426.000 1.639.000

a. Terreinen en gebouwen 290.794 4.896.253 0 5.187.047 290.794 1.742.253 762.000 171.000 962.000 1.259.000
b. Wegen en overige infrastructuur 668.322 8.135.828 0 8.804.150 668.322 1.651.828 1.377.000 3.263.000 1.464.000 380.000

D. Toegestane investeringssubsidies 0 11.603 0 11.603 0 11.603 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Schema T3 : Investeringsproject : Aandacht voor alle Merksemnaren (2MER0102)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na 
MJP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 135.000 0 135.000 0 87.000 12.000 12.000 12.000 12.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 60.000 0 60.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

0 60.000 0 60.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

a. Terreinen en gebouwen 0 50.000 0 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
c. Roerende goederen 0 10.000 0 10.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

D. Toegestane investeringssubsidies 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 0
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Schema T3 : Investeringsproject : Trots op een dynamisch Merksem (2MER0103)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na 
MJP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 179.753 353.997 0 533.750 179.753 98.997 60.000 75.000 60.000 60.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 8.512 25.538 0 34.050 8.512 10.538 0 15.000 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

8.512 25.538 0 34.050 8.512 10.538 0 15.000 0 0

a. Terreinen en gebouwen 8.512 38 0 8.550 8.512 38 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 25.500 0 25.500 0 10.500 0 15.000 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 171.241 328.459 0 499.700 171.241 88.459 60.000 60.000 60.000 60.000
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Schema T3 : Investeringsproject : Een sterk bestuurd district (2MER0104)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na 
MJP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 126.500 0 126.500 0 6.500 105.000 5.000 5.000 5.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 126.500 0 126.500 0 6.500 105.000 5.000 5.000 5.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

0 126.500 0 126.500 0 6.500 105.000 5.000 5.000 5.000

b. Wegen en overige infrastructuur 0 100.000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0
c. Roerende goederen 0 26.500 0 26.500 0 6.500 5.000 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 2.359.386 11.972.406 0 14.331.793 2.359.386 2.369.227 2.372.619 2.386.245 2.410.107 2.434.208
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.359.386 11.972.406 0 14.331.793 2.359.386 2.369.227 2.372.619 2.386.245 2.410.107 2.434.208
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Schema T3 : Investeringsproject : Merksemse wijken krijgen kansen op maat (2MER0106)
Reeds 

gerealiseerd
Nog te realiseren Totaal Jaarlijkse transacties in MJP

in MJP in MJP na 
MJP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 1.171.000 0 1.171.000 0 135.000 85.000 58.000 400.000 493.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 901.000 0 901.000 0 0 0 8.000 400.000 493.000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa

0 901.000 0 901.000 0 0 0 8.000 400.000 493.000

a. Terreinen en gebouwen 0 901.000 0 901.000 0 0 0 8.000 400.000 493.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 270.000 0 270.000 0 135.000 85.000 50.000 0 0
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 District Merksem  / Toelichting bij jaarrekening 2020 

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 
 
Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de 

jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform 
schema T4, op te nemen. 

 
Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit 

verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant. 
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 District Merksem  / Toelichting bij jaarrekening 2020 

Financiële risico’s 
 
Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële 

risico’s op te nemen.  
 

Het district heeft specifieke bevoegdheden  en de dotatie van de stad aan het district geldt als 
voornaamste inkomstenbron. 

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico’s buiten dewelke opgenomen door de stad 

Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2020. 
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 District Merksem  / Toelichting bij jaarrekening 2020 

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde 
en de geraamde ontvangsten en uitgaven 
 
Artikel 3, 6de lid, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening 
een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.  

 
Voor de verklaring van  de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en 

de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is 
opgenomen in de beleidsevaluatie. 
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 District Merksem  / Toelichting bij jaarrekening 2020 

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een 
buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het 
boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 
 
Artikel 3, 6de lid, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening 
een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het 

budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.  

 
Voor de toelichting  over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair 

resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de 
tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie. 
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Overzicht overdrachten

 Actieplan  Meerjarenplan Jaarrekening Saldo Overdracht

2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district Uitgaven 1.638.350 959.115 679.235 679.235

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem Uitgaven 208.250 179.753 28.497 28.497

2MER0104 Een sterk bestuurd district
Ontvangsten 2.359.387 2.359.386 0 0

Uitgaven 1.500 0 1.500 1.500
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Verwijzing webtoepassing documentatie 
 
Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verwijzing 

naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.  
 

De documentatie bij de jaarrekening 2020 kan u via onderstaande link vinden: 
 

 
 https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/bestuur/meerjarenplan-district-merksem 
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District Merksem / Documentatie bij de jaarrekening 2020 

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen 
 

 
Artikel 4, 5de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het 
meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met 

de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en 
uitgaven. 
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem prioritair

Schepen: Gilbert Verstraelen
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Wendy Simons

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 1.159.026 1.159.770

Uitgaven 687.018 837.335

Investering
Ontvangsten 2.359.386 2.359.387

Uitgaven 1.138.869 1.848.100

Actieplannen
2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 109.774 111.300

Investering Uitgaven 959.115 1.638.350

2MER010101 Kwalitatief groen versterkt het district

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 44.628 44.950

Investering Uitgaven 66.983 354.100

2MER010102 Slim investeren in het openbaar domein

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 65.146 66.350

Investering Uitgaven 652.085 1.024.200

2MER010103 Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

Jaarrekening Meerjarenplan

Investering Uitgaven 240.047 260.050

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 179.622 205.125

Investering Uitgaven 0 0

2MER010201 Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 114.272 122.625

2MER010202 Senioren nemen actief deel aan het districtsleven
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Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 35.273 48.000

Investering Uitgaven 0 0

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 26.976 29.500

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 3.102 5.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 27.500 27.500

Uitgaven 264.876 360.810

Investering Uitgaven 179.753 208.250

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 19.904 58.400

Investering Uitgaven 20.053 48.550

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 96.002 114.310

Investering Uitgaven 159.700 159.700

2MER010303 Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 27.500 27.500

Uitgaven 102.103 104.500

Investering Uitgaven 0 0

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 46.868 83.600

2MER0104 Een sterk bestuurd district prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 1.131.526 1.132.270

Uitgaven 132.746 160.100

Investering Ontvangsten 2.359.386 2.359.387

District Merksem / Documentatie bij de jaarrekening 2020 41



Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties
Jaarrekening Meerjarenplan

Investering Uitgaven 0 1.500

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 1.983 4.500

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 61.321 70.000

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Ontvangsten 1.131.526 1.132.270

Uitgaven 69.442 85.600

Investering
Ontvangsten 2.359.386 2.359.387

Uitgaven 0 1.500

2MER0105 Adviesbevoegdheid prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER010501 Adviesbevoegdheden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat prioritair
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 0 0

2MER010601 Masterplan buurt Dok

Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie Uitgaven 0 0
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Toegestane werkingssubsidies
Beleidsveld Jaarrekening Meerjarenplan

0680 Groene ruimte 3.750,00 3.750,00
0719 Overige evenementen 31.586,25 33.100,00
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 102.502,57 104.500,00
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 86.636,77 89.361,00
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 97.013,00 98.525,00
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 13.171,07 49.500,00
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 26.417,28 33.500,00

Totaal 361.076,94 412.236,00
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Toegestane investeringssubsidies
Beleidsveld Jaarrekening Meerjarenplan

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 159.700,00 159.700,00
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 11.540,83 40.000,00
0940 Jeugdvoorzieningen  11.603,00

Totaal 171.240,83 211.303,00
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Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsdomein Beleidsveld

00 Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0090 Overige algemene financiering

09 Decentralisatie 0110 Secretariaat

0170 Binnengemeentelijke decentralisatie

0190 Overig algemeen bestuur

0200 Wegen

0680 Groene ruimte

0719 Overige evenementen

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0940 Jeugdvoorzieningen

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
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Overzicht van de verbonden entiteiten 
 
Artikel 4, 5de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening 

een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.  
 

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke 
verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze 

eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden 

entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2020. 
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Samenstelling personeelsuitgaven 
 

 

 
 
 
 
 

 

Toelichting bij het personeelsbudget 
 
Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor 

worden bijgevolg door de stad opgenomen. 
 

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. 
De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen. 

 

Budgetpositie Omschrijving 2020 

6200 
Bezoldiging/sociale 
voordelen politiek 

personeel 

55.824 

Eindtotaal 
 

55.824 
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Overzicht belastingontvangsten 
 
 
Artikel 4, 5de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening 
een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te 

nemen. 

 
Op grond van artikel 134, 4de lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende 

de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet 
over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en 

hebben zij dus geen belastingontvangsten. 
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