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De toekomst verzEKEREN
Ekeren heeft een Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld onder leiding van districtsburgemeester
Koen Palinckx. Wij vroegen hem wat u de komende jaren van het districtsbestuur mag verwachten.
Wat staat er op stapel voor het voorjaar van 2019?

“We starten met de werken aan een veiliger fietspad en de kruispunten op
en aan de brug van de Schriek, waar we ook de trappen naar de perrons
vernieuwen. Verder gaat de schop in de Pastorijveld, Vuurkruisenstraat en
Rozemaaiveld in de grond.”

Welke concrete dossiers zou je graag voor de zomer afgewerkt
zien?

“Ik kijk uit naar de opening van onze fiets-en-voetgangerstunnel aan het
station in de Statiestraat, en ook de inhuldiging van het voorplein en de
extra parking aan de gymhal in het Hagelkruispark staat nog voor de zomer
op de agenda. Belangrijk wordt ook de viering van 40 jaar verzustering met
Andernach in de maand juni.”

Welke kansen zie je voor Ekeren dankzij de nieuwe
bevoegdheidsoverdrachten?

“Op het vlak van jeugd en sport zijn er zeker extra mogelijkheden om de
Ekerse verenigingen nog beter te ondersteunen in hun infrastructuurnoden
en in hun werking. Nu stadsmakers een districtsbevoegdheid is geworden,
kunnen we nog meer inspelen op de lokale vragen rond wijk-, straat- en
buurtfeesten. Dankzij de grenscorrecties kunnen we meer doen voor de
inwoners van onze nieuwe wijken. Zo organiseerden we al twee culturele
evenementen in Rozemaai, iets wat daar in geen decennia nog is gebeurd.”

Wat draagt Ekeren concreet bij tot meer klimaatbewustzijn?

“Hoewel onze bevoegdheden in dat domein beperkt zijn, kunnen en zullen
we zeker ons bescheiden steentje bijdragen. Samen met Aquafin/Riolink
blijven we veel investeren in het scheiden van afval- en proper water. We
hebben een ambitieus fietsplan met bijkomende fietspaden door Ekeren.
We investeren de komende jaren veel in onze parken, en samen met de
provincie willen we meer inzetten op groene corridors die diverse parken
en natuurgebieden in de Antwerpse rand verbinden. Uiteraard blijven we
ook verder investeren in energiezuinige ledverlichting.”
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N-VA Ekeren heeft nieuw bestuur
In februari kozen de N-VA-leden van Ekeren een nieuw afdelingsbestuur. Ludo Van
Reusel werd verkozen als voorzitter, Ivo Van Belle als ondervoorzitter. In totaal
werden twaalf bestuursleden verkozen. Samen met de tien Ekerse mandatarissen
vormen zij een stevige basis voor de komende drie jaar. Wel nemen we afscheid van
Piet van Loon, die aan de wieg stond van N-VA Ekeren en als voorzitter heel wat
jaren aan het roer stond. Dank je wel, Piet, voor jouw inzet.
“N-VA Ekeren heeft alweer een erg sterke ploeg samengesteld. Nieuwelingen en ervaren
krachten vormen samen een prima team”, zegt ondervoorzitter Ivo Van Belle. “We
zijn klaar om onze afdeling verder uit te bouwen. Ons ledenaantal blijft stijgen. N-VA
Ekeren leeft en dat doet deugd”, aldus kersvers afdelingsvoorzitter Ludo Van Reusel.

Ondervoorzitter Ivo Van Belle en voorzitter
Ludo Van Reusel.

Skatepark krijgt make-over
Het nieuwe skatepark in het Veltwijckpark is klaar. De oude vervallen skateramp en
het basketbalpleintje werden tijdens de vorige legislatuur onder impuls van N-VA
Ekeren vervangen door een nieuwe sportcluster. Het werd een concept waar beide
sporten samen de ruimte delen met ernaast een trapveld met twee doelen. Het oude
basketterrein wordt weer een parktuin. Op die manier vullen we de ruimte maximaal in.

Annemie Plompen, districtsschepen bevoegd
voor sport

“We blijven investeren in sportieve mogelijkheden in het openbaar domein. De
sportcluster is het resultaat van een bevraging bij de gebruikers. Daaruit bleek dat
er nood was aan een degelijke locatie om te kunnen skaten en basketten. Hier werd
rekening mee gehouden bij het opstellen van het beheersplan voor het Veltwijckpark”,
zegt districtsschepen Annemie Plompen.

Cultuurcentrum Ekeren is aan uitbreiding toe
Het cultuurcentrum Ekeren 252CC is gehuisvest in een historisch pand, het kasteel
Hof De Bist, gelegen in het gelijknamige park. Het kasteel werd in 1873 opgericht en
bewoond door de toenmalige burgemeester van Ekeren. In 1968 kwam het pand in
handen van de gemeente Ekeren, die het in 1972 als kunstencentrum inrichtte.
Na een grondige renovatie werd het cultuurcentrum in 2014 heropend.
Maar de infrastructuur is nog steeds te klein en te beperkt, vooral voor onze
verenigingen. “Voor ons is het dan ook een absolute prioriteit om een voldoende
grote polyvalente zaal te bouwen, die gebruikt kan worden door het cultuurcentrum, de verenigingen, de scholen en het openbaar bestuur”, zegt districtsschepen Marc Elseviers.

Marc Elseviers, districtsschepen bevoegd
voor cultuur

Tweede leven voor De Nobele Donk
De eerste werken aan het dienstencentrum ‘De Nobele Donk’ zijn van start gegaan.
Zorgbedrijf Antwerpen bouwt op de site 47 nieuwbouwserviceflats en een dienstencentrum, inclusief een ontmoetingsruimte voor lokale verenigingen. Het dienstencentrum opent de deuren begin 2020, samen met de eerste tien serviceflats. De
resterende 37 serviceflats zullen klaar zijn in 2021. De Nobele Donk gaat pas tegen
de vlakte als de vroegere pastorij om de hoek is opgeknapt.

Kristel Somers, gemeenteraadslid Antwerpen
en lid BCSD Antwerpen

ekeren@n-va.be

“Met het nieuwe dienstencentrum en de serviceflats wil Zorgbedrijf Antwerpen
ervoor zorgen dat alle senioren in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen”,
stelt gemeenteraadslid Kristel Somers. “Ik ben ook blij dat de Donkenaars eindelijk
een lokaal dienstencentrum krijgen.”

Met deze sterke ploeg houden we de stad op koers
Met de N-VA aan het roer maken we onze Koekenstad nog veiliger, welvarender, netter en zorgzamer. En niet te vergeten: mobieler.
De Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond geven ons de historische kans om onze stad, die vandaag nog in twee is gesplitst
door de Ring, eindelijk te verbinden. We maken van Antwerpen de meest leefbare stad van dit land. En we leggen meer nadruk op
het belang van onze wijken. Van sluikstort tot onveiligheidsgevoel: we gaan op alle vlakken vooruit. Daar kan u op rekenen.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
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