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De Verandering Werkt 
De heraanleg van de Kloosterstraat en de Dorpsstraat zit op kruissnel-
heid, de Jozef Ickxstraat en de Prinshoeveweg werden zopas volledig 
vernieuwd en alweer staan de volgende projecten voor de deur, zoals de 
heraanleg van Bist en de Marcel de Backerstraat-Isabellalei. Ook de wer-
ken aan de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van het station gaan 
binnenkort van start. 

Nog nooit werd zoveel geïnvesteerd in  
Ekeren. Districtsschepen Ludo Van  
Reusel mag zeker de bouwer van Ekeren 
genoemd worden. We gaan de mobili-
teitsuitdagingen aan, geven een gepaste 
invulling aan ons dorpscentrum en ijveren 
voor een leefbaar en groen dorpskarakter.

“Er beweegt meer en meer in Ekeren”, ver-
telt disctrictsburgemeester Koen Palinckx. 
Deze zomer trokken onze evenementen 
heel veel volk. Wie erbij was op de 11 
juliviering, Buskruid, Muziek in de wijk, 
de Bierpruverfeesten en Kasteelfeesten of 
op een van de evenementen die we met het 
district sterk ondersteunen, zoals Cirque@
taque, zal dit beamen: Ekeren leeft.

Dorpsdag
Ook dit jaar was N-VA Ekeren 
present op de dorpsdag. Er kwam 
veel volk naar onze tent voor een 
gezellige babbel. “Voeling met 
wat leeft in Antwerpen, heeft 
ons de grootste partij van ‘t Stad 
gemaakt. Wij blijven dan ook 
Buren en Toeren”, zeggen Ekers 
gemeenteraadslid Danny Feyen 
en districtsburgemeester Koen 
Palinckx.

 Districtsburgemeester Koen Palinckx  
samen met districtsschepen Ludo Van Reusel.

Nieuw sociaal  
centrum
Op 11 september verhuisden de 
medewerkers van sociaal centrum 
Ekeren naar hun nieuwe locatie 
in de Eduard van Benedenstraat. 
Schepen Fons Duchateau en 
Ekers OCMW-raadslid Kristel  
Somers huldigden het nieuw soci-
aal centrum officieel in samen met 
enkele Ekerse N-VA-gezichten.

Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president en minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 
en Armoedebestrijding komt naar Ekeren. Liesbeth is onze gast 
tijdens een avondbabbel die plaatsvindt op zaterdag  
20 oktober om 20 uur in de grote zaal van de Geesten,  
Waterstraat 12, Ekeren.

Avondbabbel met Liesbeth Homans

De toegang is gratis en iedereen is welkom.

 Burgemeester Bart De Wever en Vlaams Parlementslid Annick De Ridder kwamen naar de Ekerse dorpsdag.
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Sporten in Hof de Bist
De zomer werd sportief ingezet met een groot  
openingsfeest voor de nieuwe fit-o-meter en het  
calisthenicsparcours in park Hof de Bist. 

Calisthenics is een sport die wordt uitgeoefend in de openlucht. 
Met behulp van het eigen lichaamsgewicht en minimale appara-
tuur worden oefeningen gedaan. Tijdens de inhuldiging  
probeerden de bezoekers de toestellen zelf uit. Intussen ontvan-
gen we heel wat nieuwe sporters uit Ekeren en omstreken. 

“Door een intensief participatietraject konden we hier een succes-
verhaal neerzetten. Het calisthenicstoestel is een eigen Ekers  
ontwerp en wordt nu al het beste toestel binnen de stad en  
omgeving genoemd”, vertelt districtsschepen Sabine Coene.

N-VA Buurt, vertel het ons!
Wat gaat er goed in uw buurt? Wat kan beter en waar loopt het 
al eens fout? Dat komen we graag persoonlijk van u te weten. 
Daarom slaan we binnenkort bij u in de buurt onze tent op en 
komen we aanbellen. Samen met andere N-VA-gezichten  
praten we dan over het verleden, heden en ons aanbod.

Onze tent staat op de volgende data in de Ekerse wijken:
  zaterdag 21 oktober 2017  

Van de Weyngaertplein-Maria-
burg

  zaterdag 18 november 2017  
Vazallaan

  zaterdag 9 december 2017 
 Speelgroen-Weide-Leugenberg

  zaterdag 3 februari 2018 
Rozemaai

  zaterdag 24 maart 2018  
Kristus Koningplein (samen met  
burgemeester Bart De Wever)

  zaterdag 21 april 2018  
Kerk Schoonbroek

  zaterdag 26 mei 2018  
Speeltuin Bund

  zondag 3 juni 2018  
Dorpsdag

Burgemeester Bart De Wever en zijn 
ploeg toeren ook naar alle districten.  
Noteer alvast de rit naar Ekeren: 9 mei 
2018 - Hof Ter Delft, Laar 42, Ekeren

Bart 
toert!

Aansluiting buslijn 33 - 
Havanasite
Buslijn 33 Hoboken - Wilrijk - Merksem - 
Ekeren heeft momenteel als eindhalte De 
Beukelaerlaan, net buiten het centrum van 
Ekeren. Reizigers die verder willen reizen 
naar de Havanasite om de Noorderlijn naar 
Antwerpen te nemen, moeten overstappen 
op een andere bus. Ekers districtsraadslid 
Annemie Plompen diende dan ook een 
advies in bij de districtsraad om buslijn 33 
door te laten trekken tot aan de Havanasite.
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Bart De Wever: “We werken aan een mooie, 
leefbare stad”
Het politieke hart van onze stad, het Stadhuis, is voor enkele jaren toe voor een verdiende res-
tauratie. Deze parel zal binnenkort opnieuw schitteren. Net zoals het Steen en de Handelsbeurs. 
Gebouwen die tientallen jaren werden verwaarloosd, maar nu in de steigers staan om in volle 
glorie te verrijzen. 

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

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

Vul zelf de enquête in via www.antwerpenfietsprovincie.be

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

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

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



Ieder 
kind 
GELIJK € 160

per maand

De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht

Efficiënte 
overheidsociale 

woningen

Aantal
vacatures302,4

miljard
in 2016 +26,4%

-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
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“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


