
Beste lezer,

Toen we enkele jaren geleden van start gingen met een nieuwe N-VA-afdeling in Eke-
ren hadden we dit nooit durven dromen: ons ledenaantal verdriedubbelde op en-
kele jaren tijd. En wat meer is: we blijven groeien!  De consequente houding van de
N-VA gaat dus niet onopgemerkt voorbij.

Het bestuur van 
N-VA Ekeren, 
hier tijdens de 

bestuursvergadering
op 9 december 2010.

Zuhal Demir versterkt sinds kort onze rangen. Zuhal werd in juni verkozen tot 
N-VA-volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
zetelt dus in het federale parlement. Daar zal ze ook dossiers verdedigen die be-
langrijk zijn voor het district Ekeren.

Wil je kennismaken? Kom dan naar ons aperitiefgesprek op zondag 27 februari
2011 om 11 uur in het Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6 in 2180 Ekeren.  Je kan er gast-
spreker Jan Jambon, N-VA-fractieleider in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, ontmoeten en het vuur aan de sche-
nen leggen.

Met vriendelijke groet,

Piet van Loon
Voorzitter N-VA Ekeren

www.n-va.be/ekeren

Jan Jambon is  
N-VA-fractieleider Kamer van

Volksvertegenwoordigers.

Zondag 27 februari 2011 om 11 uur
Ekers Hof

Groot Hagelkruis 6, Ekeren

Jan Jambon zal de politieke stand
van zaken toelichten, waarbij

hij hete politieke hangijzers niet
uit de weg zal gaan. Na afloop

maakt Jan de nodige tijd vrij om
vragen van het publiek te beant-

woorden.

Iedereen is alvast van harte 
welkom in het Ekers Hof op 

zondag 27 februari vanaf 11 uur!

Aperitiefgesprek
met Jan Jambon
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Denken, durven, doen … ook in Ekeren!

V.U. Zuhal Demir
Haagdoornlaan 11
2180 Ekeren



N-VA-Kamerlid Zuhal Demir engageert zich
zowel op nationaal als op lokaal vlak. In haar

woonplaats Ekeren genieten lokale dossiers haar
volle aandacht. De uitbouw van N-VA Ekeren be-
hoort immers tot een van haar doelstellingen. 

Menig Ekerenaar maakt zich zorgen over de plannen
van Infrabel voor de aanleg van een ongelijkvloers
vertakkingscomplex op de L27A met als doel de ca-
paciteit van deze spoorlijn te verhogen. Daarnaast
wordt ook een uitbreiding van de spoorbundel
Luchtbal in de zone van de Oude Landen-Ekeren
voorzien om voldoende uitwijkmogelijkheden voor
rollend materieel te creëren.  

TEGEN LAWAAIHINDER
N-VA-Kamerlid Zuhal Demir, die in de Oude Lan-
den woont, uitte haar bezorgdheid in de commissie
voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheids-
bedrijven. Na een voorafgaand buurtonderzoek
diende zij daar een vraag in bij minister van Over-
heidsbedrijven Inge Vervotte over de mogelijke 
verlenging van de geluidsschermen, Infrabels com-
municatieplan, de timing van de werken en even-

tuele compensaties voor de buurtbe-
woners. Uit verschillende contacten met
buurtbewoners leerde Zuhal Demir im-
mers dat de buurt vooral bezorgd is om
het bijkomend lawaai. De wijk Ekeren-
Donk krijgt namelijk al heel wat lawaai te

verwerken van de E19 en de bestaande spoorlijnen.
Verder blijkt er een gebrek aan informatie te zijn over
de timing van deze werken. 

GEEN VOORSPELBARE SCHADE
Minister Vervotte antwoordde dat Infrabel de
nieuwe infrastructuur in gebruik zal nemen vanaf de
tweede helft van 2014. De werken burgerlijke bouw-
kunde zijn voorzien voor het laatste kwartaal van
2011. Enkel de dienst Milieueffectrapportage (MER)
van de Vlaamse Overheid is bevoegd om de richt-
waarden te bepalen waaraan de geluidsniveaus ge-
toetst moeten worden. Ook de eventuele impact van
trillingen wordt beoordeeld door de dienst MER. Op
basis van een eerdere beoordeling van MER lijkt er
volgens Infrabel op het eerste gezicht geen voorspel-
bare schade te zijn.

EXTRA GELUIDSSCHERMEN
Op basis van de conclusies van het MER zal Infrabel
een stedenbouwkundige vergunning indienen. Er
zullen extra geluidsschermen worden opgenomen in
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, in
aanvulling op de geluidschermen die er kwamen
voor het werkspoor. Infrabel plant ook nog een
nieuw infomoment met een meer gedetailleerde toe-
lichting van het project via Cel Buurtbewoners. Dat
komt er na de beëindiging van een apart openbaar
onderzoek in het kader van de latere procedure voor
de aanvraag stedenbouwkundige vergunning. 

Het district Ekeren kent een bruisend uitgaans-
leven voor jongeren. Jeugdbewegingen en andere
organisaties zorgen wekelijks voor leuke en uit-
eenlopende activiteiten. 

In de eerste plaats wil Jong N-VA die jongerenactivi-
teiten zeker en vast aanmoedigen. Een nachtleven is
immers deel van een bruisende buurt. Waar Jong 
N-VA zich niet echter mee kan verzoenen, is de toe-
nemende overlast, zoals geluidsoverlast en vanda-
lisme tijden jongerenfuiven. Dat was het geval tijdens
bijvoorbeeld de Tempohappening, waar jaarlijks en-
kele duizenden jongeren komen feestvieren.

Jong N-VA vraagt aan het stads- en districtsbestuur
om maatregelen te nemen. We pleiten onder meer
voor 
n een coördinerende rol voor de jeugddienst bij de 

organisatie van dergelijke activiteiten,
n een “charter voor positief fuiven”, 

n stewards tijdens fuiven, 
n de invoering van een jongeren-BIN (Buurt Infor-

matie Netwerk), 
n de regelmatige aanwezigheid van politie, en 
n de oprichting van een meldpunt voor klachten en

suggesties van bewoners.
Nico Selleslags 

Jong N-VA

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir:

“Engagement voor 
Vlaanderen én voor Ekeren”

Overlast bij jongerenfeesten in Ekeren

“ Infrabel heeft een communicatie-
en informatieplicht tegenover 

de buurtbewoners”, vindt 
N-VA-Kamerlid Zuhal Demir.

Een nachtleven hoort bij een 
bruisende buurt, maar 

geluidsoverlast en vandalisme
moeten vermeden worden.

Ekeren-Donk krijgt al veel lawaai te verduren van de E19 en de bestaande spoorlijnen.



Ekerse voetpaden vaak in slechte staat

Het is voor velen vanzelfsprekend, maar goede
voetpaden en weginfrastructuur zijn in Ekeren be-

langrijk voor elke weggebruiker. Een verzakte stoep-
tegel kan voor voetgangers al wel eens voor ergernis
zorgen, maar voor minder mobiele mensen of mensen
met kinderwagens kan dat een heuse hindernis zijn.

Daarom organiseerde de Ouderenraad van het district
Ekeren in het najaar van 2010 een knelpuntenwande-

ling. Vrijwilligers van onder an-
dere de kernen Ziekenzorg en
OKRA-afdelingen, telkens ver-
gezeld van een rolstoelgebrui-
ker, brachten tijdens deze
wandelingen de moeilijkheden
in kaart. Een lijst van ruim 300
meldingen werd doorgegeven
aan de bevoegde diensten.
Sommige problemen werden
ondertussen al opgelost door het district zelf, andere
dienen te wachten tot heraanleg van een straat.

Dit initiatief kan de veilig-
heid en het comfort in Eke-
ren alleen maar verbeteren.
Tevens is het een voorbeeld
van hoe met weinig midde-
len een efficiënt resultaat be-
reikt kan worden!

Vlaams parlementslid
Liesbeth Homans:
“Huisonderwijs zit in
Antwerpen in de lift,
maar de kwaliteit is
vaak niet goed 
genoeg.”

Steeds meer Antwerpse kinderen volgen thuis les in
plaats van op school. Dat kan omdat er in Vlaanderen
wel leerplicht is, maar geen schoolplicht. De cijfers
die Vlaams parlementslid Liesbeth Homans kreeg van
Onderwijsminister Pascal Smet over het huisonder-
wijs, deden haar echter de wenkbrauwen fronsen. 

Zo blijkt dat 6 op de 10 kinderen die thuis les volgen,
geen examens afleggen en dus geen diploma behalen.
Daarnaast zien we - vooral in Antwerpen - dat het huis-
onderwijs stevig in de lift zit. Vooral in de districten
Antwerpen en Borgerhout is dat het geval. Dat doet ver-
moeden dat vele meisjes die na het hoofddoekenverbod
ermee dreigden om thuis te blijven, dat ook daadwer-
kelijk doen. 

BEDENKELIJKE KWALITEIT
Uit de steekproeven blijkt dat de kwaliteit van het huis-
onderwijs vaak niet goed genoeg is. Begin dit jaar no-
teerde de inspectie bij 37 gecontroleerde jongeren maar
liefst 19 onvoldoendes. Bovenop het feit dat meer dan
de helft geen examens aflegt, doet dit het ergste vrezen.

DIPLOMA!
“Huisonderwijs is in dit land een recht, maar ik vind
dat we de ouders op hun verantwoordelijkheid moeten
wijzen”, zegt Homans. “Een diploma is een belangrijke
sleutel tot de arbeids-
markt. De toekomst van
de jongeren is te belang-
rijk om ze onderge-
schikt te maken aan
factoren zoals het al
dan niet mogen dra-
gen van een hoofd-
doek op school.”

Steeds meer kinderen 

gaan niet naar school 

Serge Huybrechts 
Bestuurslid 

N-VA Ekeren

Aan de kruising van
de Kloosterstraat, 
de Dorpstraat en de
Driehoekstraat ligt
het voetpad er maar
krakkemikkig bij.

De stoep in de Kloosterstraat, tegenover de 
kleuterschool, is een waar hindernissenparcours.

“Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) moetdringend hefbomen vinden omde ouders op hun verantwoor-delijkheid te wijzen, merktLiesbeth Homans (N-VA) terecht op.” (Journalist LexMoolenaar in Gazet van Antwerpen, 26 juli 2010)



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


