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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste lezers,

Het eerste jaar van de nieuwe bestuurs- 
periode zit er bijna op. N-VA Ekeren 
wist een stevige stempel te drukken 
op het beleid. Ook de komende vijf jaar 
blijven we hard werken aan ons district, 
waar het goed en gezellig vertoeven is 
voor iedereen.

Ons werk is zeker nog niet af. Er staan 
heel wat projecten in de startblokken 
die Ekeren grondig zullen veranderen. 
Die zullen jammer genoeg soms met  
de nodige hinder gepaard gaan. Wij  
zijn ons daar zeker van bewust.  
Onze schepenen, mandatarissen en 
bestuursleden zullen daarom meer dan 
ooit aanspreekbaar zijn voor u: tijdens 
verschillende acties in de Ekerse wijken 
en bij onze jaarlijkse aanwezigheid op 
de dorpsdag, maar ook via Facebook 
en via www.n-va.be/ekeren. 

Volgt u de Facebookpagina van N-VA 
Ekeren al? Zo blijft u op de hoogte van 
verwezenlijkingen en activiteiten zoals 
onze nieuwjaarsreceptie voor leden en 
sympathisanten.

In naam van N-VA Ekeren wens ik u 
een prettig nieuwjaar toe. Laat 2020 
een jaar zijn van blakende gezondheid 
en veel geluk.

Ivo Van Belle
Voorzitter N-VA Ekeren

Ekeren brengt hulde aan  
Canadese bevrijders
Op vrijdag 4 oktober, dag op dag 75 jaar na de bevrijding van Ekeren 
door het Essex Scottish Regiment of Canada, werden het Canadezen-
plein en een nieuw monument ingehuldigd. 
Een delegatie van het regiment woonde de inhuldiging bij. Speciaal voor deze 
gelegenheid was ook de 94-jarige veteraan Roy Hare, die Ekeren nog mee bevrijdde, 
overgekomen vanuit zijn thuisland. 

Het monument naar ontwerp van architect Jef van Oevelen heeft als centraal stuk  
een authentiek kanon, zoals gebruikt werd door onze bevrijders. “Het plein moet een 
plek worden waar men aangenaam kan verblijven”, zegt districtsburgemeester Koen 
Palinckx. 

In ons hart 
De Canadezen waren onder de indruk van de eer die hen te beurt viel. Na afloop 
van hun bezoek drukten ze dat als volgt uit: “The people of Ekeren will be in our 
hearts evermore”. “Ik hoop dat de Ekerenaren nooit zullen vergeten wat die jongens 
uit Canada 75 jaar geleden gedaan hebben opdat wij vandaag in vrede, vrijheid en 
democratie kunnen leven”, besluit Koen Palinckx. 

  Districtsburgemeester Koen Palinckx ontving een delegatie uit Canada. 

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 18 januari van 17 tot 20 uur

Ekers hof, Groot Hagelkruis 6

Iedereen welkom!
Met Vlaams minister Zuhal Demir.
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Diervriendelijk vuurwerk
Ter afsluiting van de kasteelfeesten vond voor de eerste keer in Ekeren een  
geluidsarm vuurwerk plaats. Schepen van Dierenwelzijn Annemie Plompen had 
daarop aangedrongen. Het vuurwerk werd goed onthaald door de eigenaars van 
dieren, want zelfs in de omliggende straten konden de dieren rustig doorslapen. 
Ook de vele dieren in het naastgelegen natuurgebied kwamen de avond zonder 
stress door. 

De combinatie van vuurwerk met een lasershow zorgde voor een aangenaam  
spektakel. Zelfs de allerkleinsten op het plein konden zonder schrik en zonder  
oordopjes genieten van het schouwspel.

Kasteelfeesten opnieuw 
groot succes
September is voor Ekeren traditioneel de feestmaand. Op zaterdag  
21 september vonden de jaarlijkse Kasteelfeesten in het Ekerse Veltwijck-
park plaats. Om de feesten extra aantrekkelijk te maken, werkt het Ekerse 
cultuurteam 252cc elk jaar rond een thema. Dit jaar stond alles in het teken 
van de Rode Ridder, die dit jaar 60 jaar werd. Als je weet dat de weduwe 
van striptekenaar Karel Biddeloo in Ekeren woont, Ekers kunstenaar  
Peter Kempenaers voor Wuustwezel een standbeeld maakte van Karel 
Biddeloo en Ekerenaar Karel Verschuere vele jaren aan de verhalen van 
de Rode Ridder heeft meegewerkt, zou je bijna denken dat de roots van de 
Rode Ridder in Ekeren liggen. 

Onder grote belangstelling en een stralende zon namen veel Ekerenaren 
deel aan de feesten, met onder meer demonstraties van steekspelen en oude 
ambachten en ridderlijke versnaperingen. “Als schepen van Cultuur ben ik 
trots dat we de kasteelfeesten aan onze inwoners kunnen aanbieden. Ik ben 
dan ook erg dankbaar voor de goede samenwerking tussen het district, het 
cultuurteam, de verenigingen en de vele vrijwilligers”, aldus districtsschepen 
Marc Elseviers.

Antwerps schepen Fons Duchateau en  
districtsschepen Annemie Plompen. 

Actieve seniorenwerking 
De 55+-dag voor senioren in CC Hof De Bist stond dit jaar in het teken van  
verkeersveiligheid. Zo’n veertig Ekerse senioren namen onder andere deel aan een 
verkeersquiz en een fietsparcours. Daarbij kregen ze tips voor het rijden met een 
elektrische fiets en konden ze gratis hun fiets laten nakijken. Verder gingen ze aan 
de slag met virtual reality-brillen om de dode hoek te kunnen inschatten en de  
dronkemansbril, waarmee ze een klein parcours konden afleggen. 

Op 21 november kreeg de 55+-dag nog een vervolg met de nationale workshop 
praktijk rijvaardigheid. Die werd tijdens een persconferentie in het Veltwijck- 
kasteel toegelicht door Antwerps schepen van Senioren Fons Duchateau en onze 
Ekerse schepen Annemie Plompen. Enkele senioren die de workshop hebben 
gevolgd, stelden de workshop mee voor als cursisten in de leswagens.

  Districtsschepen van Cultuur Marc Elseviers 
trotseert de gevreesde ‘Demonia’.

  Districtsburgemeester en -schepen zoeken 
samen met enkele raadsleden bescherming bij 
de Rode Ridder.
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www.n-va.be/antwerpen

De N-VA voor u aan het werk

Nabilla Ait Daoud, schepen van 
Ontwikkelingssamenwerking

Stad investeert in 
ontwikkelingssamenwerking
“Ontwikkelingssamenwerking is niet 
hetzelfde als liefdadigheid. De stad investeert 
bewust in projecten die duurzaam bijdragen 
aan de lokale ontwikkeling in de eigen regio. 
De focus ligt daarbij op onderwijs, gezondheid 
en zelfredzaamheid. We kiezen voornamelijk 
voor regio’s die een band hebben met onze 
Antwerpse stadsgemeenschap.”

Fons Duchateau, schepen van 
Stadsreiniging

We beschermen onze mensen van 
de stadsreiniging
“Agressie tegen mensen die onze stad proper 
houden neemt toe. Dat aanvaard ik niet. 
Respect voor onze mensen én hun werk: het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is er een 
minderheid voor wie zelfs dat te veel gevraagd 
is. Voor hen bestaan er geen verzachtende 
omstandigheden: we doen er alles aan om hen 
te vervolgen. Tot slot nog een tip: geef de mensen 
van de stadsreiniging eens een compliment of 
een bedankje. Als tegengif voor de agressie die 
ze onterecht moeten verwerken.”

Provincie brengt duidelijkheid over 
speedpedelec
“In de provincie Antwerpen rijden er 6 500 
speedpedelecs rond. Maar een visie over de 
plaats van de speedpedelec op de weg en 
aangepaste verkeersborden ontbreken. 
De provincie neemt een voortrekkersrol op 
om met alle wegbeheerders duidelijkheid 
te scheppen voor speedpedelec-bestuurders. 
Hoog tijd, want steeds meer pendelaars ruilen 
hun auto in voor zo’n snelle fiets.”

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Eerste stadsmariniers gaan aan de slag
“In het voorjaar gaan de eerste drie stadsmariniers 
aan de slag in de wijken Kiel, Deurne-Noord 
en Oud-Merksem. Stadsmariniers werken 
autonoom van de stedelijke administratie en 
worden rechtstreeks aangestuurd door de 
burgemeester. Ze hebben de bevoegdheid om 
onder meer de lokale politie, toezichtsdiensten, 
de dienst stadsonderhoud, scholen en middenstands-
verenigingen rond de tafel te brengen. 
Stadsmariniers kunnen zo heel snel en gericht 
veiligheidsproblemen aanpakken en de 
leefbaarheid van onze stad verbeteren.”

Bart De Wever, burgemeester

Ringfietspad 2.0 is klaar
“Precies een jaar na de start van de werken 
ging het vernieuwde Ringfietspad tussen 
de Luitenant Lippenslaan en de Stenen-
brug open. Het fietspad loopt onder de 
Stenenbrug door. Zo kunnen fietsers er 
voortaan zonder hindernissen doorrijden. 
Met een berm langs het Ringfietspad 
testen we een van de leefbaarheids-
maatregelen langs de Ring uit. Zodra de 
temperatuur het toelaat, plant de stad er 
5 400 nieuwe boompjes.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit 

Antwerpen wordt klaargestoomd 
voor een nieuwe Gouden Eeuw
“De komende jaren zetten we de stad van 
de toekomst in de steigers en maken we 
Antwerpen klaar voor een nieuwe Gouden 
Eeuw. De belangrijkste pijlers zijn de 
heraanleg en versteviging van de Schelde-
kaaien, het project Lageweg in Hoboken, 
een schitterend park op de Gedempte 
Zuiderdokken en de herontwikkeling van 
de Arenawijk. We investeren ook verder 
in de Droogdokkensite, de innovatieve 
Stadshaven en de Slachthuissite.”

Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


