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Nieuwe toekomst voor De Nobele Donk 
Zorgbedrijf Antwerpen is de nieuwe eigenaar van het parochiecentrum 
De Nobele Donk.  Het bekende pand in de Jozef Ickxstraat grenst aan 
de leegstaande Oude Pastorij aan de Prinshoeveweg. In 2015 kocht het 
Zorgbedrijf Antwerpen ook dat gebouw, samen met enkele naburige 
percelen. Beide vertrouwde dorpsgezichten krijgen nu een nieuwe  
invulling.

Nieuw dienstencentrum en  
serviceflats
Op de site worden serviceflats voor 
senioren en een nieuw dienstencentrum 
gebouwd. Hiermee breidt Zorgbedrijf 
Antwerpen zijn aanbod voor senioren in 
het noorden van Antwerpen uit.

“Met het nieuwe dienstencentrum en de 
serviceflats wil Zorgbedrijf Antwerpen 
ervoor zorgen dat alle senioren in hun 
vertrouwde buurt kunnen blijven wonen”, 
stelt OCMW-raadslid Kristel Somers.  
 
“Ik ben ook blij dat de Donkenaars einde-
lijk een lokaal dienstencentrum krijgen als 
extra aanbod in de wijk.”

Extra aandacht voor verenigingen
Ook de vele verenigingen die momenteel 
gebruik maken van De Nobele Donk blij-
ven niet in de kou staan. Zij kunnen hun 
activiteiten blijven uitoefenen in een zaal 
die hiertoe ruimte biedt. Samenwerking 
met het dienstencentrum is een bijko-
mend pluspunt.

“Dit is een kans om in de wijk  
Ekeren-Donk opnieuw een gebouw te 
krijgen dat de gemeenschap ten goede 
komt”, besluit districtsburgemeester Koen 
Palinckx. 

“Ik ben tevreden voor de verenigingen. 
Dit betekent rechtszekerheid voor hen en 
hopelijk ook een stap voorwaarts naar een 
mooie toekomst.”

Ekeren in ’t kort

Wat betekent het Oosterweeltracé 
voor de woonwijken Rozemaai en 
Schoonbroek? En voor de natuur- 
gebieden Oude Landen en Bos-
polder? Gemeenteraadslid Danny 
Feyen en districtsraadslid Annemie 
Plompen volgen lawaai-overlast en 
luchtkwaliteit op de voet op.

De carnavalisten uit de Duitse 
zusterstad Andernach waren onze 
eregasten op de 44ste carnavalstoet. 
“Ik onthoud vooral het vele volk en 
leuke sfeer. Proficiat aan onze Bier-
pruvers”, zegt districtsraadslid Ann 
Koekhoven.

Het Vlaamse landschap kleurde 
helemaal geel tijdens de Ronde van 
Vlaanderen. De N-VA deelde op de 
Grote Markt gele petjes uit met de 
slogan Vlaanderen op Kop. “Ik ben 
heel trots op het succes van deze 
actie”, zegt afdelingsvoorzitter Ivo 
Legon.

 OCMW-raadslid Kristel Somers en districtsburgemeester Koen 
Palinckx geven de buurt nieuwe ontwikkelingskansen.
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Ekeren markt, mijn markt
De wekelijkse markt in Ekeren verhuisde vorig jaar van de Driehoek-
straat naar het Kristus Koningplein en de Jozef De Weerdtstraat. Op 
de eerste verjaardag kregen de klanten een milieuvriendelijke draag-
tas met het opschrift ‘Ekeren markt, mijn markt’. Hiermee toont het 
district hoe belangrijk het de wekelijkse markt in Ekeren vindt.

“De verhuis van de markt verliep niet van een leien dakje”, zegt  
districtsschepen Sabine Coene. “Zowel de bewoners van de Jozef  
De Weerdtstraat als de marktkramers roerden zich. Maar dankzij  
gezamenlijk overleg konden we de belangrijkste bekommernissen 
van beide partijen oplossen. De verhuis van de markt in Ekeren is 
daarmee op vele terreinen een pionier binnen de stad.”

De N-VA werkt hard aan Ekeren
Sinds de fusie met Antwerpen werd er nog nooit zo veel geïnvesteerd in Ekeren. “Stap voor stap realiseren 
we de beloofde verandering”, zegt districtsschepen Ludo Van Reusel. “De komende maanden blijven we 
verdergaan op dit ritme.”
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Criminaliteit daalt opnieuw

De criminaliteit daalde vorig jaar voor het vierde jaar op rij. Sinds 2012 zien we zelfs een 
daling van 27 procent. Het gevolg van een kordate aanpak, een verhoogde inzet op veiligheid 
en het harde werk van onze meer dan 2 000 politiemensen.

“Maar er blijven uitdagingen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Bijvoorbeeld in een geken-
de probleembuurt als het Statiekwartier. Daar houden politie, toezichthouders en de sociale 
inspectie gerichte controles tegen malafide ondernemers. Zo geven we uitbaters en hande-
laars die wel bijdragen tot een aangename buurt weer ademruimte. Met zichtbare resultaten. 
We zullen deze aanpak ook in andere moeilijke wijken gaan toepassen.”

“We maken onze Koekenstad veiliger en leefbaarder!”
burgemeester Bart De Wever

Betere zorg, zelfde prijs
Deze zomer krijgt het inloopcentrum De 
Vaart nieuwe uitbaters. Een grote stap 
vooruit voor de daklozen in deze stad 
die meer en betere opvang krijgen. 

“De oppositie was razend toen ik nieuwe 
sociale ondernemers aanzocht om een 
project in te dienen”, stelt schepen Fons 
Duchateau. “Maar het resultaat mag er 
zijn. Het aantal uren dat het inloopcen-
trum bereikbaar is, verdrievoudigt bijna 
met uitbater G4S Care. De stad inves-
teert evenveel. De echte winst is voor de 
allerzwaksten. Zij worden beter van dit 
sociaal beleid.”

Wedstrijd promoot vernieuwende woonvormen
Om vernieuwende woonvormen te promoten, schrijft de stad een wedstrijd 
uit waarbij bewoners of bedrijven financiële steun kunnen krijgen voor hun 
projecten. Dat varieert van 100 000 euro voor kleinere initiatieven tot 500 000 
euro voor projecten met meer dan 50 wooneenheden. De wedstrijd loopt nog tot 
6 februari volgend jaar en staat voor iedereen open.

“Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt sche-
pen Rob Van de Velde. “Met deze wedstrijd willen we daarom alternatief wonen 
stimuleren om in te spelen op de woonuitdagingen in de stad. Tegen 2035 zal 
Antwerpen namelijk 620 000 inwoners tellen, 100 000 meer dan nu.”

Antwerpse kunst palmt Den Haag in
Nog heel het jaar presenteert onze ambassadeur in Den Haag kunst uit de 
provincie Antwerpen in zijn ambtswoning. De vele internationale bezoekers 
worden getrakteerd op het beste dat artistiek Antwerpen te bieden heeft.

“We selecteerden werken uit de collecties van het provinciaal ModeMuseum, 
Fotomuseum en DIVA en tonen werk van Antwerpse kunstenaars als Pana-
marenko en Guillaume Bijl”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Ik verwacht 
dan ook dat heel wat bezoekers naar Antwerpen zullen afzakken om al dat 
moois met eigen ogen te komen ontdekken.”

Nog dit jaar werkt de stad het his-
torisch tekort van 1800 kinderop-
vangplaatsen weg en behaalt zo de 
norm om 33 opvangplaatsen per 100 
kinderen te voorzien. “Dit enorme te-
kort aan kinderopvang is een drama 
voor de werkende Antwerpenaar”, 
stelt schepen Nabilla Ait Daoud. “Ik 
heb dit tekort intussen grotendeels 
weggewerkt met ondersteuning van 
de zelfstandige sector. Momenteel 
hebben we nog 196 plaatsen tekort. 
Met de bijkomende investeringen 
verwacht ik de norm dit najaar te 
behalen.”

“We moeten 
slim omgaan 
met de  
schaarse  
ruimte.”

schepen  
Rob Van de Velde

“Onze noorder- 
buren ontdekken 
het beste dat  
Antwerpen te  
bieden heeft.”

gedeputeerde 
Luk Lemmens

Tekort kinderopvang weggewerkt

“Marktkramers 
én bewoners 
werken samen 
aan een kwali-
tatieve markt.” 

districtsschepen  
Sabine Coene

 De Fortuinstraat-Weerstandersstraat met 
ditrictsschepen Ludo Van Reusel en  
districtsraadslid Kathy Impe 

 De O.-L.-Vrouwstraat met districtsschepen 
Ludo Van Reusel en districtsraadslid Serge 
Huybrechts.

 Waterbeheersing aan Nobele Donk met  
districtsburgemeester Koen Palinckx en  
districtsraadslid Lieve Van der Veken.

 De Jozef-Ickxstraat met districtsschepen  
Ludo Van Reusel en districtsraadslid  
Kristel Somers.

 De Prinshoeveweg met districtsburgemeester  
Koen Palinckx en districtsraadslid Ann  
Koekhoven.

BUDGET:

70 000
euro

BUDGET:

2,15 miljoen

euro

 De Kloosterstraat met districtsburgemeester 
Koen Palinckx, districtsschepen Ludo Van  
Reusel en districtsraadslid Annemie Plompen.

 Minder-hinderparking aan de Klooster- 
straat met districtsburgemeester Koen Palinckx 
en districtsschepen Sabine Coene.

 De Kloosterstraat met districtsschepen Ludo  
Van Reusel en raadsleden Serge Huybrechts,  
Kristel Somers en Annemie Plompen.

BUDGET:

750 000
euro

BUDGET:

3,4 miljoen

euro

 De buitenaanleg bij de nieuwe gymhal met  
districtsburgemeester Koen Palinckx en districts-
schepenen Ludo Van Reusel en Sabine Coene.

BUDGET:

1,25 miljoen

euro

BUDGET:

250 000
euro
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 De Prinshoeveweg met districtsburgemeester  
Koen Palinckx en districtsraadslid Ann  
Koekhoven.

 De Kloosterstraat met districtsschepen Ludo  
Van Reusel en raadsleden Serge Huybrechts,  
Kristel Somers en Annemie Plompen.

BUDGET:

3,4 miljoen

euro
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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
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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