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In Ekeren geven we meer plaats aan water
De voorbije jaren is het belang van waterbu� ering, -opvang en -in� ltratie alsmaar 
toegenomen. Door droogte in de zomer, afgewisseld met plotse en hevige regenbuien, 
moeten we anders dan in het verleden omgaan met regenwater. Onze openbare ruimte 
kent veel te veel verharde oppervlakte, waardoor heel wat regenwater gewoon wegspoelt 
en in de riolen verdwijnt. “Ook Ekeren zal zijn verantwoordelijkheid opnemen”, zegt 
districtsburgemeester Koen Palinckx. 

“Om te verhinderen dat regenwater verloren gaat, werken we aan een betere waterbuffering”, 
legt Koen uit. “Dat doen we bijvoorbeeld met het opnieuw openleggen van de bedding van 
de Donkse Beek in de Prinshoeveweg. Maar ook het uitbreken van het teveel aan beton en 
asfalt kan helpen om meer water in de bodem te laten doordringen. Zo is er minder kans op 
waterschaarste en droogte.”

Extra aandacht voor wateropvang

“De komende jaren gaan we bij de heraanleg van het Van den Weyngaertplein extra 
aandacht besteden aan wateropvang. Via de stad krijgen we daarvoor 355.000 euro extra. 
Daarnaast maken we werk van kleinere onthardingsprojecten aan de Eduard van 
Benedenstraat, de Handboogstraat, de Konijnenberg, de Kruisboogstraat, de Bremboslei 
en Den Geer. Dat alles is goed voor een bedrag van 208.000 euro, waarvan de stad de helft 
op zich neemt”, besluit de districtsburgemeester.

Cultuurvlag van verbondenheid geeft er 
een LAP op
Om de Ekerenaars te steunen in hun strijd tegen corona, bedacht ons cultuur-
centrum het LAP-project. 

Inwoners van Ekeren konden een lap uit hun kleding laten snijden. Daarmee werd de 
‘vlag van verbondenheid’ gemaakt. In ruil voor het lapje werd een andere lap in het 
kledingstuk genaaid met ‘dank u’ erop. Sinds 31 maart hangt de LAP-vlag te wapperen 
aan het cultuurcentrum 252cc in Hof de Bist, waar iedereen ze kan bewonderen. 

Bevrijdingsfeest

Districtsschepen van Cultuur Marc Elseviers is bijzonder verheugd dat onze 
cultuurmedewerkers dergelijke creatieve ideeën bedenken, zeker nu hun sector zo 
zwaar wordt getroffen. “Daarom blijft deze vlag wapperen tot de coronacrisis voorbij 
is. Wanneer ze wordt neergehaald, zullen we als het ware een bevrijdingsfeest 
organiseren met de nodige knuffels en begroetingen. Laat ons hopen dat we de vlag 
snel kunnen neerhalen.”

 “Door de bedding van de Donkse 
Beek opnieuw open te leggen, zorgen 
we ervoor dat regenwater niet gewoon 
in de riolen verdwijnt”, zegt districts-
burgemeester Koen Palinckx.

 “De vlag blijft wapperen tot de 
coronacrisis voorbij is”, zegt districts-
schepen van Cultuur Marc Elseviers.
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Districtsraadsleden in de kijker: 

Bieke Dierick en Martine Voets
Waar ben je als districtsraadslid vooral mee bezig?
“Als natuurgids hecht ik veel belang aan onze 
mooie parken en natuurgebieden. Ik zie erop toe 
dat het Veltwijckpark, het Hagelkruispark, het Hof 
de Bist en onze natuurgebieden Oude Landen en 
Bospolder alle aandacht krijgen die ze verdienen.”

Zijn er daarnaast nog dossiers die je mee opvolgt?
“Ja, ik ben voorstander van een goede, open com-
municatie met onze gemengde Ekerse gemeen-
schap, zowel tussen de inwoners onderling als met 
onze instellingen. Vooral tijdens en na de corona-

crisis hebben de mensen nood 
aan aanspreekpunten. Ze kun-
nen met hun problemen bij mij 
terecht en ik kan hen dan naar 

de juiste mensen of instan-
ties doorverwijzen. 

Onze senioren liggen 
mij tot slot nauw aan het 
hart. Zij hebben een pak 
levenservaring en die is 
dikwijls van onschatbare 
waarde. Daar luister ik 
graag naar.”

Waar ben je als districtsraadslid vooral mee bezig?
“Ik heb veel interesse in alles wat met veiligheid te maken 
heeft. Die interesse zet ik ook om in daden. Zo ben ik al 
heel wat jaren coördinator van een buurtinformatienetwerk 
(BIN) in Ekeren. Ik houd de vinger aan de pols en ben een 
aanspreekpunt voor wie vragen heeft over de veiligheids-
problematiek. Agendapunten op de districtsraad die met 
veiligheid te maken hebben, volg ik natuurlijk steeds van 
nabij op. De kennis en ervaring die ik in het BIN opdeed, 
zijn daarbij een grote meerwaarde.”

Zijn er daarnaast nog dossiers die je mee opvolgt?
“Naast algemene veiligheid leg ik 
mij ook toe op een veiliger verkeer 
in Ekeren. En dat doe ik niet op de 
gekende manier. Ik wil alle Ekerse 
horeca-uitbaters zover krijgen dat 
ze alcoholvrije dranken op hun 
kaart plaatsen. Eigenlijk zou 
dat een evidentie moeten zijn 
in de toekomst. Er bestaan 
al talrijke mocktails met 
diverse smaken. Voor mij 
zou dit een mooie realisa-
tie zijn die de verkeersvei-
ligheid ten goede komt. 
En bovendien is het nog 
lekker ook.”

Verzustering met Andernach brengt mensen en ideeën samen

Eerste ‘eetbare tuin’ in Ekeren
Districtsraadslid Ann Koekhoven is een van de drijvende krachten achter de vrienden-
kring Ekeren-Andernach. Naar het voorbeeld van ‘Essbare Stadt’ uit onze partnerstad 
Andernach hee�  Ann voorgesteld om ook in Ekeren een ‘eetbare tuin’ aan te leggen. 

“Het is de bedoeling om de beschikbare openbare groene ruimte multifunctioneel in te 
vullen, onder andere met fruit- en groenteperken. Zo maken we de Ekerenaars meer 
bewust van het openbare groen en betrekken we ze bij het gebruik en het onderhoud 
ervan”, aldus Ann.

Het district heeft een ruimte van 650 vierkante meter in het Hagelkruispark ter 
beschikking gesteld aan een enthousiaste groep vrijwilligers. Een aantal van hen zijn 
op studiereis geweest in Andernach om te kijken hoe het concept ‘eetbare tuin’ daar in 
de hele stad werd doorgetrokken.

 Districtsraadslid Ann Koekhoven
zet haar schouders onder de eerste 
‘eetbare tuin’ in ons district.
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Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

Rubenshuis krijgt make-over die het 
verdient
“Bijna 400 jaar geleden bouwde Peter Paul 
Rubens zijn huis met schildersatelier aan 
de Wapper. Zijn ‘palazzo aan de Schelde’ 
is Rubens op zijn best: flamboyant, 
verbluffend, visionair. Vandaag krijgt het 
museum de make-over die het verdient. 
Dankzij de 21ste-eeuwse technologie 
stappen bezoekers in de 17de eeuw, in 
het werk en het leven van de kunstenaar. 
We brengen verleden en heden op één 
site samen, met evenveel durf en verbeel-
dingskracht als de meester zelf.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit

Parkbrug krijgt een staartje
“De Parkbrug tussen Park Spoor 
Noord en het Eilandje is zowat 
de meest fotogenieke brug van 
’t stad. Dagelijks passeren er 
honderden fietsers. Tot nu toe 
moesten die aan de kant van het 
Willemdok afstappen om de 
lift of de trap te nemen. Dat is 
binnenkort niet meer nodig. 
Eind januari plaatsten we 
het eerste onderdeel van een 
fietshelling. Eind mei kunnen 
tweewielers in één beweging de 
brug over.”

KMSKA speelt weer op Europees 
topniveau
“De renovatie en uitbreiding van het 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen (KMSKA), het 
grootste kunstmuseum van Vlaan-
deren, vorderen goed. We spelen 
weer op Europees topniveau. Voor 
Antwerpen is het museum een grote 
toeristische troef. Ook verhuizen 
nu al verschillende galeries naar 
het Zuid. Dit stadsdeel wordt een 
levendige kunstenwijk.”

Luk Lemmens, gedeputeerde 
en voorzitter KMSKA

Nieuwe werkgroep Institutionele Zaken
Liesbeth Homans is naast parlements-
voorzitter ook voorzitter van de nieuwe 
werkgroep Institutionele Zaken. Die 
zal concrete voorstellen uitwerken 
voor een nieuwe staatshervorming. 
De werkgroep behandelt drie grote 
thema’s: homogene bevoegdheids-
pakketten, financiële en fiscale autonomie 
en toekomstig staatsmodel. Coherente 
en homogene bevoegdheden hadden 
tijdens de coronacrisis veel problemen 
kunnen voorkomen. De werkgroep 
hoorde alvast experten van de verschil-
lende overheden, ziekenhuizen, artsen-
verenigingen, thuiszorg en mutualiteiten 
over het gezondheidsbeleid.

Liesbeth Homans, Vlaams Parlementsvoorzitter

Michael Freilich laakt doofpotoperatie 
federale mondmaskers
Kamerlid Michael Freilich ondervroeg 
minister Vandenbroucke (sp.a) over 
de mogelijke giftigheid van de federale 
mondmaskers, een element dat hij vorig 
jaar in juni al aankaartte. Freilich volgde 
het dossier van in het begin op en 
zorgde voor de nodige media-aandacht 
voor de vele blunders in dit dossier. 
De minister liet nu weten dat het nog 
twee jaar kan duren eer het onderzoek 
is afgerond. “Sorry, maar dat gaat er 
bij mij niet in”, zegt Freilich. “Zelfs een 
vaccin kan men sneller ontwikkelen. 
Dit lijkt me eerder een doofpot- dan een 
onderzoeksoperatie, om de verantwoor-
delijken, onder wie voormalig minister 
Maggie De Block (Open Vld), uit de 
wind te zetten.”

Michael Freilich, Kamerlid

Achter de schermen in het parlement

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Antwerpen aan top van Europese 
investeringsbestemmingen
Antwerpen behoort tot de top van de 
Europese investeringsbestemmingen. 
Dat blijkt uit een ranking van het 
kenniscentrum van de Financial 
Times. Antwerpen haalde een zevende 
plaats voor zijn economisch potentieel. 
Een duidelijke erkenning voor de 
internationale groei van Antwerpen 
als aantrekkelijke bestemming voor 
buitenlandse investeringen. Raadslid 
Sanne Descamps is zeer trots op 
deze resultaten en feliciteerde het 
stadsbestuur: “Het is duidelijk dat het 
Antwerpse investeringsbeleid van de 
laatste jaren zijn vruchten begint af te 
werpen en dat dit niet alleen door de 
Antwerpenaren gesmaakt wordt.”

Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Laat u vaccineren
Op initiatief van raadsleden Kevin Vereecken 
en Sevilay Altintas, beiden arts, roept de 
voltallige gemeenteraad de Antwerpenaren 
op om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. “Vaccinatie werkt, dat zien we 
steeds beter aan de cijfers in de rusthuizen. 
Dat mensen vragen hebben is normaal, maar 
er doet veel foute informatie de ronde. Stel 
vragen aan de huisarts of aan de apotheker. 
Of ga te rade op betrouwbare websites, zoals 
die van de stad. Want ook de stad heeft er alle 
belang bij dat het leven zo snel mogelijk weer 
normaal wordt.” 

  www.antwerpen.be/corona

Gelukkig stadspersoneel, goede dienstverlening
Raadslid Martine Vrints informeerde naar het ziekte-
verzuim en sociaal welzijn van ons stadspersoneel. 
Personeelsschepen Nabilla Ait Daoud benadrukte dat 
het ziekteverzuim stabiel bleef. Dat is te danken aan 
een intensieve samenwerking met onder andere de 
preventiedienst. 7.650 medewerkers worden dagelijks 
op de hoogte gebracht van hun werksituatie. Ze 
krijgen ook de complimenten en appreciatieberichten 
van de Antwerpenaar te horen. Deze aanpak werkt, 
stimuleert en garandeert mee de dienstverlening.Martine Vrints, 

gemeenteraadslid

Digitaal sportcongres vanuit Antwerpen
“Antwerpen was in maart de virtuele 
gastheer voor het jaarlijkse congres van 
het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB). Dat is dé ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die lokaal bezig 
is met sport. We steken onze ambitie om 
de sporthoofdstad van Vlaanderen te zijn 
niet onder stoelen of banken, maar het zou 
een kapitale fout zijn om te denken dat we 
alle sportbeleidswijsheid in pacht hebben. 
Ook in Antwerpen leren we nog elke dag 
bij door ons te laten inspireren door andere 
steden en gemeenten. De nood om kennis 
te delen is hoog, zeker in deze coronatijden.”

Peter Wouters, schepen van Sport
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Fons Duchateau, schepen 
van Gezondheidszorg

Unieke aanpak in Antwerps 
vaccinatiedorp
“Het Antwerpse vaccinatiedorp is een 
mix van eigen en de beste buitenlandse 
ervaringen. Dankzij onze unieke aan-
pak waarbij mensen zelf hun afspraak 
boeken, garanderen we de kortst moge-
lijke tijd tussen registratie en vaccinatie. 
De wachttijd duurt nog geen drie 
minuten. Bovendien hebben we het 
laagste percentage van mensen die 
niet opdagen en gaan er geen vaccins 
verloren. Hier gaat de wereld straks 
weer open voor honderdduizenden 
mensen. Geef ons ook uw vertrouwen.”

Manuela Van Werde, Vlaams Parlementslid

Nieuwe mediarichtlijn maakt internet 
veiliger
Onlangs keurde de commissie Media 
de Europese mediarichtlijn goed. Die 
reguleert onder meer videoplatform-
diensten en werkt verschillen weg op 
het vlak van reclameregels. Verder 
beschermt ze minderjarigen tegen 
ongepaste inhoud en verbiedt ze inhoud 
die discrimineert of oproept tot geweld 
of terreurdaden. Opmerkelijk is dat 
vanaf nu ook natuurlijke personen 
als omroep worden gezien als ze als 
zelfstandige inkomsten halen uit hun 
activiteiten, zoals influencers met een 
eigen YouTubekanaal. “De nieuwe 
richtlijn laat ons toe om nieuwe types 
audiovisuele activiteiten te reguleren. 
Desnoods kunnen we ze stopzetten, 
bijvoorbeeld als iemand terrorisme 
verheerlijkt. Zo maakt Vlaanderen van 
het internet een veiligere plek”, aldus 
Manuela Van Werde.
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Sevilay Altintas en Kevin Vereecken, 
gemeenteraadsleden

Haven van Antwerpen-Brugge is dé 
economische motor van Vlaanderen
“Na twee jaar intensief onderhandelen is 
de historische fusie tussen de havens van 
Antwerpen en Zeebrugge een feit. Met 
deze samenwerking zijn we zonder twijfel 
dé economische motor van Vlaanderen. 
Daarnaast verzekeren we onze wereldwijde 
toppositie met een totale doorvoer van 
278 miljoen ton per jaar. Onze haven moet 
bovendien dé energiepoort tot Europa wor-
den: we willen de belangrijkste Europese 
importhaven van groene waterstof worden 
en een belangrijke rol opnemen in het op-
vangen, opslaan en hergebruiken van CO2.”
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Annick De Ridder, schepen van Haven

De N-VA voor u aan het werk
Daadkrachtig optreden tegen drugsmaffi a
“Onlangs begon een grootschalige actie tegen de drugsmaffia. De manier waarop 
het onderzoek is gevoerd, is een schoolvoorbeeld. Het gerecht en onze veiligheids-
diensten verdienen alle lof. De impact is enorm. Niet alleen omdat de criminelen 
in het defensief worden gedrongen, maar evenzeer omdat opgroeiende jongeren 
zien dat eerlijk zijn het langst duurt. Criminelen die verantwoordelijk zijn voor 
geweld in onze wijken, gaan niet vrijuit. Deze actie is nog maar het begin. Ik zal 
mijn verantwoordelijkheid blijven nemen om de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad alle prioriteit te geven. De veiligheid en leefbaarheid van onze stad staan 
voorop.”

Bart De Wever, burgemeester
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Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

Rubenshuis krijgt make-over die het 
verdient
“Bijna 400 jaar geleden bouwde Peter Paul 
Rubens zijn huis met schildersatelier aan 
de Wapper. Zijn ‘palazzo aan de Schelde’ 
is Rubens op zijn best: flamboyant, 
verbluffend, visionair. Vandaag krijgt het 
museum de make-over die het verdient. 
Dankzij de 21ste-eeuwse technologie 
stappen bezoekers in de 17de eeuw, in 
het werk en het leven van de kunstenaar. 
We brengen verleden en heden op één 
site samen, met evenveel durf en verbeel-
dingskracht als de meester zelf.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit

Parkbrug krijgt een staartje
“De Parkbrug tussen Park Spoor 
Noord en het Eilandje is zowat 
de meest fotogenieke brug van 
’t stad. Dagelijks passeren er 
honderden fietsers. Tot nu toe 
moesten die aan de kant van het 
Willemdok afstappen om de 
lift of de trap te nemen. Dat is 
binnenkort niet meer nodig. 
Eind januari plaatsten we 
het eerste onderdeel van een 
fietshelling. Eind mei kunnen 
tweewielers in één beweging de 
brug over.”

KMSKA speelt weer op Europees 
topniveau
“De renovatie en uitbreiding van het 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen (KMSKA), het 
grootste kunstmuseum van Vlaan-
deren, vorderen goed. We spelen 
weer op Europees topniveau. Voor 
Antwerpen is het museum een grote 
toeristische troef. Ook verhuizen 
nu al verschillende galeries naar 
het Zuid. Dit stadsdeel wordt een 
levendige kunstenwijk.”

Luk Lemmens, gedeputeerde 
en voorzitter KMSKA

Nieuwe werkgroep Institutionele Zaken
Liesbeth Homans is naast parlements-
voorzitter ook voorzitter van de nieuwe 
werkgroep Institutionele Zaken. Die 
zal concrete voorstellen uitwerken 
voor een nieuwe staatshervorming. 
De werkgroep behandelt drie grote 
thema’s: homogene bevoegdheids-
pakketten, financiële en fiscale autonomie 
en toekomstig staatsmodel. Coherente 
en homogene bevoegdheden hadden 
tijdens de coronacrisis veel problemen 
kunnen voorkomen. De werkgroep 
hoorde alvast experten van de verschil-
lende overheden, ziekenhuizen, artsen-
verenigingen, thuiszorg en mutualiteiten 
over het gezondheidsbeleid.

Liesbeth Homans, Vlaams Parlementsvoorzitter

Michael Freilich laakt doofpotoperatie 
federale mondmaskers
Kamerlid Michael Freilich ondervroeg 
minister Vandenbroucke (sp.a) over 
de mogelijke giftigheid van de federale 
mondmaskers, een element dat hij vorig 
jaar in juni al aankaartte. Freilich volgde 
het dossier van in het begin op en 
zorgde voor de nodige media-aandacht 
voor de vele blunders in dit dossier. 
De minister liet nu weten dat het nog 
twee jaar kan duren eer het onderzoek 
is afgerond. “Sorry, maar dat gaat er 
bij mij niet in”, zegt Freilich. “Zelfs een 
vaccin kan men sneller ontwikkelen. 
Dit lijkt me eerder een doofpot- dan een 
onderzoeksoperatie, om de verantwoor-
delijken, onder wie voormalig minister 
Maggie De Block (Open Vld), uit de 
wind te zetten.”

Michael Freilich, Kamerlid

Achter de schermen in het parlement

Uw N-VA-stem in de gemeenteraad

Antwerpen aan top van Europese 
investeringsbestemmingen
Antwerpen behoort tot de top van de 
Europese investeringsbestemmingen. 
Dat blijkt uit een ranking van het 
kenniscentrum van de Financial 
Times. Antwerpen haalde een zevende 
plaats voor zijn economisch potentieel. 
Een duidelijke erkenning voor de 
internationale groei van Antwerpen 
als aantrekkelijke bestemming voor 
buitenlandse investeringen. Raadslid 
Sanne Descamps is zeer trots op 
deze resultaten en feliciteerde het 
stadsbestuur: “Het is duidelijk dat het 
Antwerpse investeringsbeleid van de 
laatste jaren zijn vruchten begint af te 
werpen en dat dit niet alleen door de 
Antwerpenaren gesmaakt wordt.”

Sanne Descamps, gemeenteraadslid

Laat u vaccineren
Op initiatief van raadsleden Kevin Vereecken 
en Sevilay Altintas, beiden arts, roept de 
voltallige gemeenteraad de Antwerpenaren 
op om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. “Vaccinatie werkt, dat zien we 
steeds beter aan de cijfers in de rusthuizen. 
Dat mensen vragen hebben is normaal, maar 
er doet veel foute informatie de ronde. Stel 
vragen aan de huisarts of aan de apotheker. 
Of ga te rade op betrouwbare websites, zoals 
die van de stad. Want ook de stad heeft er alle 
belang bij dat het leven zo snel mogelijk weer 
normaal wordt.” 

  www.antwerpen.be/corona

Gelukkig stadspersoneel, goede dienstverlening
Raadslid Martine Vrints informeerde naar het ziekte-
verzuim en sociaal welzijn van ons stadspersoneel. 
Personeelsschepen Nabilla Ait Daoud benadrukte dat 
het ziekteverzuim stabiel bleef. Dat is te danken aan 
een intensieve samenwerking met onder andere de 
preventiedienst. 7.650 medewerkers worden dagelijks 
op de hoogte gebracht van hun werksituatie. Ze 
krijgen ook de complimenten en appreciatieberichten 
van de Antwerpenaar te horen. Deze aanpak werkt, 
stimuleert en garandeert mee de dienstverlening.Martine Vrints, 

gemeenteraadslid

Digitaal sportcongres vanuit Antwerpen
“Antwerpen was in maart de virtuele 
gastheer voor het jaarlijkse congres van 
het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB). Dat is dé ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die lokaal bezig 
is met sport. We steken onze ambitie om 
de sporthoofdstad van Vlaanderen te zijn 
niet onder stoelen of banken, maar het zou 
een kapitale fout zijn om te denken dat we 
alle sportbeleidswijsheid in pacht hebben. 
Ook in Antwerpen leren we nog elke dag 
bij door ons te laten inspireren door andere 
steden en gemeenten. De nood om kennis 
te delen is hoog, zeker in deze coronatijden.”

Peter Wouters, schepen van Sport
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Fons Duchateau, schepen 
van Gezondheidszorg

Unieke aanpak in Antwerps 
vaccinatiedorp
“Het Antwerpse vaccinatiedorp is een 
mix van eigen en de beste buitenlandse 
ervaringen. Dankzij onze unieke aan-
pak waarbij mensen zelf hun afspraak 
boeken, garanderen we de kortst moge-
lijke tijd tussen registratie en vaccinatie. 
De wachttijd duurt nog geen drie 
minuten. Bovendien hebben we het 
laagste percentage van mensen die 
niet opdagen en gaan er geen vaccins 
verloren. Hier gaat de wereld straks 
weer open voor honderdduizenden 
mensen. Geef ons ook uw vertrouwen.”

Manuela Van Werde, Vlaams Parlementslid

Nieuwe mediarichtlijn maakt internet 
veiliger
Onlangs keurde de commissie Media 
de Europese mediarichtlijn goed. Die 
reguleert onder meer videoplatform-
diensten en werkt verschillen weg op 
het vlak van reclameregels. Verder 
beschermt ze minderjarigen tegen 
ongepaste inhoud en verbiedt ze inhoud 
die discrimineert of oproept tot geweld 
of terreurdaden. Opmerkelijk is dat 
vanaf nu ook natuurlijke personen 
als omroep worden gezien als ze als 
zelfstandige inkomsten halen uit hun 
activiteiten, zoals influencers met een 
eigen YouTubekanaal. “De nieuwe 
richtlijn laat ons toe om nieuwe types 
audiovisuele activiteiten te reguleren. 
Desnoods kunnen we ze stopzetten, 
bijvoorbeeld als iemand terrorisme 
verheerlijkt. Zo maakt Vlaanderen van 
het internet een veiligere plek”, aldus 
Manuela Van Werde.
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Sevilay Altintas en Kevin Vereecken, 
gemeenteraadsleden

Haven van Antwerpen-Brugge is dé 
economische motor van Vlaanderen
“Na twee jaar intensief onderhandelen is 
de historische fusie tussen de havens van 
Antwerpen en Zeebrugge een feit. Met 
deze samenwerking zijn we zonder twijfel 
dé economische motor van Vlaanderen. 
Daarnaast verzekeren we onze wereldwijde 
toppositie met een totale doorvoer van 
278 miljoen ton per jaar. Onze haven moet 
bovendien dé energiepoort tot Europa wor-
den: we willen de belangrijkste Europese 
importhaven van groene waterstof worden 
en een belangrijke rol opnemen in het op-
vangen, opslaan en hergebruiken van CO2.”
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Annick De Ridder, schepen van Haven

De N-VA voor u aan het werk
Daadkrachtig optreden tegen drugsmaffi a
“Onlangs begon een grootschalige actie tegen de drugsmaffia. De manier waarop 
het onderzoek is gevoerd, is een schoolvoorbeeld. Het gerecht en onze veiligheids-
diensten verdienen alle lof. De impact is enorm. Niet alleen omdat de criminelen 
in het defensief worden gedrongen, maar evenzeer omdat opgroeiende jongeren 
zien dat eerlijk zijn het langst duurt. Criminelen die verantwoordelijk zijn voor 
geweld in onze wijken, gaan niet vrijuit. Deze actie is nog maar het begin. Ik zal 
mijn verantwoordelijkheid blijven nemen om de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad alle prioriteit te geven. De veiligheid en leefbaarheid van onze stad staan 
voorop.”

Bart De Wever, burgemeester
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Nieuw fi ets- en voetpad tussen Leo Baekelandstraat en Kloosterstraat
Met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Leo Baekelandstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat in Ekeren 
werken we een belangrijke missing link weg op de � etsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen op Zoom. 

Het nieuwe en comfortabele fietspad met voetpad over een lengte 
van 1,7 kilometer zal aansluiten op het al aangelegde nieuwe fietspad 
langs Rozemaai vanop de Ekersesteenweg.

Met het doortrekken van dit fietspad langs de A12 zetten we een 
belangrijke stap in de realisatie van ons Ekerse fietsplan. “In deze 
bestuursperiode plannen we in totaal meer dan 7 kilometer bijko-
mende fietspaden in Ekeren en zetten we ons ontegensprekelijk op 
de kaart als een zeer fietsvriendelijk district”, aldus districtsburge-
meester Koen Palinckx.

Vul onze woordzoeker in
Zoek deze woorden in onze woordzoeker. Met de overgebleven letters vormt u de aard 
van de Ekerenaars. Mail uw oplossing voor maandag 14 juni naar ekeren@n-va.be en 
maak kans op een prijs.

ANDERNACH
BIST
BISTKAPEL
BUND
DONK
ELSEVIERS
FIETSOSTRADE
GALLOWAY
HAGELKRUIS
JULES
LAAR

MARIABURG
MARKT
MORETUSHOF
OUDELANDEN
PALINCKX
PLOMPEN
PUIHOEK
SINTLAMBERTUS
THEATERZAAL
TRACÉ
VELTWIJCK

Plezier voor jong en oud op nieuwe petanquebanen in Hagelkruispark
De redactie interviewde districtsschepen Annemie Plompen over de pas aangelegde petanquebanen in Ekeren.

Annemie, je recentste realisatie als 

districtsschepen zijn de nieuwe 

petanquebanen in het Hagelkruispark, 

tussen de gymhal en het zwembad. 

Was daar veel vraag naar? 

“Absoluut. Het voorbije jaar is duidelijk 
gebleken dat mensen nood hebben aan 
ontspanning en sport op het openbaar 
domein. Het Hagelkruispark is een echt 
sportpark en daar kunnen petanque-
banen niet ontbreken. De aanleg van 
bijkomende petanquebanen stond al in 
ons bestuursakkoord op vraag van de 
senioren.”

Waarom zijn deze banen anders dan op 

andere plaatsen?

“De zone moet berijdbaar blijven voor de 
brandweer en voor onderhoudswerken 

aan de atletiekpiste. Daarom hebben we 
gekozen voor een mooie afwerking met 
arduinen boordstenen waar voertuigen 
over kunnen rijden.”

Wat is jouw verwachting rond deze 

petanquebanen? 

“Petanque is een laagdrempelige sport 
die alle mensen kan bekoren. Niets roept 
meer een vakantiegevoel op dan een 
spelletje petanque onder vrienden op 
een zomerse dag of avond zoals bij onze 
zuiderburen. Zo komen jonge en oudere 
Ekerenaars naar buiten, kunnen ze zich 
sportief bezighouden en het petanquen 
zelfs combineren met een drankje in de 
cafetaria van het zwembad, die weldra 
weer opengaat. Het is een prachtige 
combinatie van twee van mijn beleids-
domeinen, namelijk sport en senioren.”

 “Deze petanquebanen zijn een prachtige 
combinatie van mijn beleidsdomeinen 
sport en senioren”, aldus districtsschepen 
Annemie Plompen. 

L M N K E O H I U P S F H
A O E C B T K R A M U I A
A R D IJ I D O N K G T E G
Z E N W S X N B I R R T E
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E U L L K R N C B B B O K
T S E E A E É J N A M S R
A H D V P I R U T  I A T U
E O U M E V A L S R L R I
H F O E L E A E I A T A S
T L R P R S L S B M N D P
P U G A L L O W A Y I E V
H C A N R E D N A E S R S

ekeren@n-va.be
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen 
het coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal 
te laten vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons 
normale leven. Daar snakken we met z’n allen naar.”

Burgemeester Bart De Wever
Schepen van Gezondheidszorg Fons Duchateau

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen 
het coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal 
te laten vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons 
normale leven. Daar snakken we met z’n allen naar.”

Bart De Wever
Fons Duchateau
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