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EKEREN

We blijven werk maken van een belangrijke verkiezingsbelofte. Het hertekenen van 
de Ekerse districtsgrenzen wordt gerealiseerd: de wijken Schoonbroek, Edison en 
Rozemaai en de natuurdomeinen Oude Landen, Ekerse Bospolder en Muisbroek 
worden overgedragen naar Ekeren.

In de wijken Schoonbroek, Edison en Rozemaai is het aardig 
wonen. Spreek je met bewoners uit de wijk, dan kom je al snel 
tot de conclusie dat je met echte Ekerenaars aan het spreken 
bent. Ze richten hun sociaal leven vaak volledig op Ekeren, 
hun kinderen gaan er naar school en ze gaan er winkelen.

Op inititatief van de N-VA wordt Ekeren eindelijk groter. Let-
terlijk. Want de grens met het district Ekeren wordt verscho-
ven. Vijfduizend mensen die nu nog in Antwerpen wonen, 
zullen over vier jaar in Ekeren wonen. Het plan daarvoor 
is goedgekeurd op de Antwerpse gemeenteraad en dient 
volledig gerealiseerd te zijn ten laatste zes maanden voor de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Jan Peumans, jaren ervaring in de nationale politiek en consequente 
voorzitter van het Vlaams Parlement sinds 2009, is onze gast tijdens 
een gesprek dat plaatsvindt op zaterdag 10 oktober in de late namid-
dag* in het ‘Jeneverkot’ van Brasserie Hof De Bist, Veltwijcklaan 254, 
2180 Ekeren.

De toegang is gratis en iedereen is welkom.
* Raadpleeg onze website voor het exacte uur

www.n-va.be/ekeren
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Het OCMW van Antwerpen maakte geen fout door zijn basismissie te 
veranderen. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist na een klacht van 
de linkse oppositie. “We behouden dus de nieuwe tekst die de sociale 
werkelijkheid van vandaag weerspiegelt ”, zegt OCMW-raadslid 
Kristel Somers.

Onze partij liet zich opmerken tijdens de dertigste editie van de Ant-
werp 10 miles. Meer dan 60 N-VA-#Helfies liepen 26 000 euro bij elkaar 
voor het goede doel. Ook Ekers gemeenteraadslid Danny Feyen liep 
mee. Of hoe de #Helfie meer was dan een leuk campagnesymbool. 

Beste Ekerenaar
Eind augustus werd het volledig 
vernieuwde Kristus Koningplein 
ingehuldigd. Daarmee kwam een 
einde aan de heraanleg van ons cen-
trale plein en de aanpalende straten. 
Het resultaat mag gezien worden. 
Wat ooit omschreven werd als het 
lelijkste plein van de provincie, krijgt 
vandaag alle lof van inwoners en be-
zoekers. We werken nog hard door, 
zodat de markt in maart 2016 naar 
de Jozef De Weerdstraat kan verhui-
zen. Nadien starten de werken aan 
de Dorpsstraat en Kloosterstraat. Zo 
zet dit bestuur de verandering door, 
en werken we stap voor stap aan een 
mooi dorpshart voor Ekeren. 

Het najaar zal vooral in het teken 
staan van Hoekakker, een gebied 
van 19 ha dat wordt omgezet in 
een parkgebied met een beperkte 
bebouwing. Het bestuur hecht veel 
belang aan participatie en inspraak. 
Daarom zetten we een doorgedre-
ven communicatie op. Alle inwoners 
van Ekeren Donk zullen kunnen 
meedenken over de invulling van 
Hoekakker. 

De maand september is in Ekeren 
traditiegetrouw een drukke feest-
maand. Op 13 september vinden 
de Bierpruverfeesten voor het eerst 
plaats op het Kristus Koningplein en 
op 19 september pakken we groots 
uit met Middeleeuwse kasteelfees-
ten om het 450 jaar oude kasteel 
Veltwijck te vieren. Samen met de 
N-VA-mandatarissen hoop ik alvast 
u te ontmoeten op een van deze 
evenementen.

Koen Palinckx, 
Districtsvoorzitter Ekeren

N-VA Ekeren trekt de grenscorrecties op gang

De catacomben van het Vlaams Parlement met Jan Peumans

Onze Ekerse N-VA raadsleden in ‘t stad



De kracht van verandering is de 
motor van vooruitgang.

Op 18 mei 2015 keurde de Ekerse districtsraad unaniem 
een voorstel tot advies goed van de Ekerse N-VA-fractie 
rond de herbestemming van Hoekakker. Een zo groot 
mogelijk deel van het terrein wordt parkgebied.

In dit belangrijk dossier slaat de motor van verandering 
aan. Van meet af aan wilde N-VA Ekeren dat Hoek-
akker een groene en open ruimte bleef. Door de wa-
tergevoeligheid van het gebied is het bovendien niet 
vanzelfsprekend dat Hoekakker in aanmerking komt 
voor bebouwing. Simpel maar niet eenvoudig, omdat 
de Vlaamse Regering in 2009 een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (GRUP) had goedgekeurd waarbij het 
gebied eind 2015 automatisch wordt bestemd voor wo-
nen.

“We zijn dan ook zeer verheugd dat de districtsraad op 
initiatief van N-VA Ekeren nu unaniem een duidelijk 
standpunt inneemt rond de maximale herstemming van 
Hoekakker”, zegt districtsvoorzitter Koen Palinckx. 
 “Bovendien verzoeken we het stadscollege om het dis-
trict van nabij te betrekken bij de opmaak van dit RUP 
en een gedreven communicatietraject op te zetten naar 
de wijk Ekeren-Donk.”

De Dag van de Arbeid is Dag van de Sport in Ekeren. In het 
Hagelkruispark was Ekeren massaal aanwezig op de tweede 
editite van ‘Ekeren sport’. In teams van drie personen kon iedereen 
het opnemen tegen andere trio’s in verschillende disciplines. Ook 
een ploeg van N-VA Ekeren deed mee aan de wedstrijden. “Ekeren 
is een sportieve gemeente, en voortaan is 1 mei in ons district de 
Dag van de Sport”, zegt districtsschepen Sabine Coene.

Ekeren sport !

Hoe inschrijven? 
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.  
Het juiste bedrag stort u op  rekeningnummer  
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.  
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee  
pannenkoeken en een drankje.

U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van  
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te 
halen en op welk tijdstip. 

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in  
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier 
voor het hele gezin.

Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet 
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek. 
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen 
door onze schminksters.

Zaterdag 26 september 2015

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht 
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

“De scheiding van mijn ouders bracht 
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik 
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar

“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO 
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.” 
Aisha, 17 jaar

OPBRENGST GAAT  
NAAR VZW TEJO

De opbrengst van deze middag wordt 
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.

Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige 
hulp aan jongeren die met psychische problemen 

kampen, zodat de situatie niet escaleert.

Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze  
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming  
om zich in te leven in de wereld van de jongeren. 

Een ondersteuningsteam van externe  
deskundigen adviseert de groep  

jeugdtherapeuten regelmatig.

www.tejo.be

Kristus Koningplein

Onze Lieve VrouwstraatLaar Verhuis Bierpruver

Met de N-VA wordt gewerkt in het centrum van Ekeren. “Na een 
veel te lange periode waarbij er geen schop in de grond ging, kan 
je vandaag niet meer naast de werken kijken. Ook in Ekeren slaat 
de motor aan. De verandering is er!”, zegt districtsschepen Ludo 
Van Reusel.

Ludo Van Reusel, Districtsschepen Ekeren

Annemie Plompen, Kristel Somers en districtsschepen Sabine Coene

N-VA zorgt voor oplossing voor Hoekakker 
Na jaren komt er eindelijk een oplossing voor Hoekakker, 
dankzij de N-VA. We zorgen ervoor dat alvast een stuk van 
Hoekakker wordt verankerd tot groengebied.

www.n-va.be/antwerpenekeren@n-va.be



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


