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Fietsplan voor Ekeren

15 miljoen euro en 19,5 kilometer fietspad
Op vrijdag 16 februari is in het districtshuis van Ekeren 
in aanwezigheid van gedeputeerde Luk Lemmens en 
schepen Koen Kennis het nieuwe fietsplan voorgesteld. 
Het Vlaamse Gewest, de provincie Antwerpen en de stad 
investeren samen in de fietsinfrastructuur in Ekeren.  
De betrokken beleidsniveaus bundelen hun krachten, 
waardoor er op een korte termijn een sterk fietsnetwerk 
op de kaart wordt gezet. Alles samen investeren wij  
15 miljoen euro om 19,5 kilometer aan fietspaden aan 
te leggen, waaronder vijf fietstunnels, drie fietsbruggen 
en één fietsstraat.

Dit voorjaar komt er een fietspad aan beide zijden van 
de Ekersesteenweg. Midden dit jaar komt er via de park-
and-ride op de Havanasite een link tussen de fietsostrade 
naar Essen en de nieuwe fietsostrade aan Rozemaai 
langsheen de A12. Het district maakt werk van een  
degelijk dubbelrichtingsfietspad op de Bist en op de brug 
aan de Schriek komt een verhoogd, veiliger fietspad. 

Het volledige dossier kunt u downloaden via onze website www.n-va.be/ekeren

Feestelijke opening vernieuwde bibliotheek Driehoek
Op zaterdag 24 februari heropende de Ekerse districts- 
bibliotheek in aanwezigheid van architect Jacques 
Boeren, die het gebouw ontwierp, en kunstenaar 
Herman Wauters. De bib was vorig jaar drie maanden 
gesloten voor een grondige renovatie. Bovendien viert 
de bib ook haar 50ste verjaardag: twee redenen om te 
feesten dus.

“De vernieuwing van onze bib komt zeker niet te vroeg,” zegt  
districtsburgemeester Koen Palinckx, “want er is vandaag haast 
geen enkele instelling zo onderhevig aan verandering en evolutie 
als een bibliotheek. De tijd dat je enkel naar de bib ging voor een 
boek, een plaat, een cd of een dvd is voorbij. Vandaag zijn biblio-
theken dynamische en levendige cultuurhuizen, plekken van 
ontmoeting, plekken van kennis en informatie. Naar de Ekerse 
bib kom je voor een koffie en een krant, voor je studies of voor de 
digitale jukebox. Dat is letterlijk een oude jukebox die omgebouwd 
werd en voorzien van twee computers met touchscreens en hoofd-
telefoons. Bezoekers kunnen hiermee nieuwe muziek ontdekken 
en grasduinen in de collectie.”
 
Bib Driehoek is nu ook een selfservicebibliotheek. Klanten kunnen 
zelf hun geleende materialen beheren. Er is altijd een medewerker 
aanwezig om te helpen indien nodig.

De Ekerse N-VA-delegatie in 
onze jubilerende bibliotheek.
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Op de Antwerpse N-VA-nieuwjaars-
receptie werden de Ekerse lijsttrek-
kers bekendgemaakt. Districts- 
burgemeester Koen PALINCKX trekt 
de lijst, samen met districtsschepen 
Sabine COENE op plaats twee.

We vroegen alvast enkele Ekerse N-VA-gezichten om de grootste realisaties van de N-VA-ploeg in de kijker te zetten.

“Met de N-VA hebben we werk 
gemaakt van de broodnodige 
inhaaloperatie in het onderhoud 
van onze Ekerse wegen, voet- en 
fietspaden. Met als kers op de taart 
de heraanleg van de Kloosterstraat, 
Dorpstraat en Blarenstraat.” 

Ludo VAN REUSEL, districtsschepen

“We blijven werken aan een  
bruisend Ekeren. Via attractieve 
en gezinsgerichte activiteiten met 
een sterk inhoudelijk programma 
zoals Winterwakker of de Paasworp 
trekken we heel veel inwoners. Er 
beweegt meer en meer in Ekeren.”

Koen PALINCKX, districtsburgemeester

“De dikke pluim op onze hoed is 
ongetwijfeld de grenscorrectie. Op  
1 januari 2019 wordt Ekeren groter. 
Met het hertekenen van de districts-
grenzen realiseren we een belangrijke 
verkiezingsbelofte. De logische aan-
sluiting van Rozemaai, Schoonbroek 
en de Edisonwijk kon maar gereali-
seerd worden dankzij de N-VA.” 

Annemie PLOMPEN, districtsraadslid

“De grootste realisatie van deze 
legislatuur is de nieuwe toekomst 
voor De Nobele Donk en de Oude 
Pastorij aan de Prinshoeveweg. 
Met het nieuwe dienstencentrum 
en de serviceflats wil Zorgbedrijf 
Antwerpen ervoor zorgen dat alle 
senioren in hun vertrouwde buurt 
kunnen blijven wonen. Ook wordt 
een zaal voor de verenigingen 
voorzien.”

Kristel SOMERS, OCMW-raadslid

“Ons werk is niet af. We doen 
verder. Totdat iedereen veilig 
thuiskomt in een welvarend 
Ekeren.” 

Ivo LEGON, voorzitter N-VA Ekeren

“Uiteraard staat de nieuwe 
gymhal voor mij met stip op één. 
Een dossier dat ik meer dan tien 
jaar geleden mee op de agenda 
heb gezet, wordt zo tot een goed 
einde gebracht. Het nieuwe 
sportgebouw zal drie sportver-
enigingen huisvesten: turnclub 
Deugd & Moed, voetbalclub ESVO 
en atletiekclub Break.” 

Sabine COENE, districtsschepen
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)
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per maand in 
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(2015-2019)
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per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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