Jaargang 2013 • Nr. 2 • mei

EKEREN
NIEUW BESTUUR VOOR EKEREN

ZATERDAG

1
juni
2013

N-VAfamiliedag
Wilgenhoeve

Sinds de verkiezingen van oktober 2012 is er in het Ekerse landschap heel
wat veranderd. Met de politieke aardverschuiving, waarbij de N-VA in
Ekeren 42 % van de stemmen behaalde, trad een heel andere coalitie aan met
één gemeenschappelijk doel: het behoud van het Ekerse karakter als ‘Dorp
in de Stad’.
Ondertussen werd er door de Ekerse N-VA-leden ook een nieuw Ekers bestuur
gekozen. Zo kunnen we ook de komende jaren de verdere groei van onze
politieke familie bewerkstelligen. Steeds meer mensen geloven in de boodschap
van de N-VA en zijn bereid om mee aan de kar te trekken.

V.U.: Ivo Legon - Gerardus Stijnenlaan 183 - 2180 Ekeren - ekeren@n-va.be

Op zaterdag 1 juni organiseert
N-VA Ekeren haar allereerste
familiedag met BBQ in de
Wilgenhoeve.
Alle info vindt u op onze website
www.n-va.be/ekeren.
Als u nog wil inschrijven, laat dan
heel snel iets weten aan
Lieve Van der Veken:
lieve.vanderveken@n-va.be
Tel: 0499 730 615

Ik ben een gehuwde papa van twee zoontjes en woon in Ekeren Donk. Ik ben
actief bezig met vier passies: mijn gezin, het onderwijs als deeltijdse leerkracht,
de ICT-wereld als deeltijds manager binnen een ICT-consultancybedrijf, maar
vooral de passie voor politiek die me te pakken kreeg.
Daarom ben ik deze uitdaging aangegaan en heb ik dit
engagement als voorzitter met veel plezier geaccepteerd.
Als team wil ons nieuwe bestuur de continuïteit van de
organisatie waarborgen, de kloof tussen de politiek en
de kiezers wegwerken, blijven werken aan de toekomst
van hun partij en de nodige ondersteuning bieden aan
de N-VA-mandatarissen om rechtlijnig en correct hun
politieke functie uit te kunnen oefenen.

IVO LEGON
Voorzitter
N-VA Ekeren

N-VA ook dit jaar op
Ekerse braderij
Kom persoonlijk
kennismaken met uw
N-VA-mandataris en bestuursleden op de braderij.
Op zondag 2 juni is de
volledige ploeg aanwezig
in de N-VA-tent.
Tot dan!

www.n-va.be/ekeren

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA vormt hart van Ekerens bestuur
Onze mandatarissen zijn uw verkozen vertegenwoordigers voor het district Ekeren. Ze zijn erg toegankelijk en
makkelijk aanspreekbaar. Het is immers onze bedoeling om krachtdadig te werken aan het Ekeren van de
toekomst en dit in alle openheid en transparantie.
Wij luisteren aandachtig naar uw opmerkingen, verzuchtingen en problemen en houden u op de hoogte over het
gevolg dat aan uw opmerking wordt gegeven. Elke aangebrachte suggestie wordt grondig onderzocht. Uw N-VA-team
speelt daarmee kort op de bal, omdat u daar recht op heeft.

Koen Palinckx
Districtsburgemeester
Bevoegd voor Cultuur
en Erfgoed, Feesten en
Plechtigheden,
Decentralisatie,
Burgerlijke Stand en Verzustering
Ik zetel sedert de Ekerse
districtsraad, sinds 2008 als
districtsschepen. Ik coördineer het
algemeen beleid en de
werkzaamheden van het college en
de districtsraad maar daarnaast
blijven cultuur, evenementen en de
uitstraling en eigenheid van Ekeren
mijn bijzondere aandacht genieten
Ik probeer maximaal bereikbaar te
zijn voor alle Ekerenaren met vragen,
suggesties en opmerkingen!
Tel: 0475 499 228
koen.palinckx@stad.antwerpen.be

Ludo Van Reussel

Nathalie Weeremans

Districtsschepen
Bevoegd voor
Openbaar Domein,
Groenvoorziening en
Begroting

Districtsraadslid
Voorzitter
Raadscommissie

Ik ben steeds actief geweest in het
Ekerse verenigingsleven. Vanuit dat
engagement trad ik enkele jaren
geleden toe N-VA Ekeren. Na de
laatste verkiezingen werd ik
districtsraadslid en ging ik in op de
vraag van N-VA Ekeren om schepen
te worden.

Ik ben de jongste van de Ekerse
districtsraad, en zit ook de Ekerse
raadscommissie voor. Ik ben steeds
bereid om samen met onze kiezers
initiatieven uit te bouwen. Binnen de
fractie volg ik de dossiers op over
feesten, veiligheid, jeugd en
onderwijs.

Het moet beter. Dit is de ambitie
waar de N-VA de komende zes jaar
voor staat.

‘Ekeren dorp in de stad’ als een
bruisende en levendige
gemeenschap, daar ga ik voor!

Tel: 0474 407 045
ludo.vanreusel@stad.antwerpen.be

nathalie.weeremans@stad.antwerpen.be

Kristel Somers
Sabine Coene
Districtsschepen
Bevoegd voor Sport,
Communicatie en
Participatie, Lokale
Economie en
Toerisme, Markten en Foren
Met veel enthousiasme ben ik in
januari aan mijn derde legislatuur
begonnen. De voorbije verkiezingen
waren voor de N-VA historisch. Ook
in Ekeren, waar we zijn uitgegroeid
tot de grootse partij met 42 % van de
stemmen.

Districtsraadslid
Fractieleider

‘Bemoei u ermee’, zo werd ik
aangesproken om als kandidaat de
N-VA te steunen.Ondertussen ben ik
door u verkozen tot raadslid en
hebben mijn collega’s mij aangesteld
als fractieleider in de Ekerse
districtsraad. Binnen de fractie focus
ik me op de dossiers over
decentralisatie, lokale economie,
jeugd en senioren.

Ik blijf werken zoals u dat van mij
gewend bent: dichtbij de Ekerse
gemeenschap.

Inspraak en participatie vind ik heel
belangrijk. Wees ook betrokken, en
samen met u wil ik me inzetten voor
onze wijk en ons district.

Tel: 0474 407 045
sabine.coene@stad.antwerpen.be

Tel: 03 645 68 23
kristel.somers@stad.antwerpen.be

ekeren@n-va.be

Danny interviewt Robin
Robin Koyen uit EkerenMariaburg is één van onze
gedreven leden die altijd
bereid is een handje toe te
steken waar nodig. Wat u
misschien nog niet wist is dat
Robin zich ook heel actief
inzet binnen Jong N-VA
Antwerpen. Naar aanleiding
daarvan had ik enkele dagen
geleden een gesprek met
hem.
Robin, je bent momenteel
heel actief bezig met Jong NVA. Kan je even schetsen wat
dat inhoud?
Robin: Jong N-VA is
momenteel de grootste
politieke jongerenbeweging in
Vlaanderen. Zelf ben ik lid
van het kernbestuur van Jong
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Lieve Van der Veken

Annemie Plompen

Ook Lieve, Annemie, Kathy en Ann draaien stilaan warm
en hebben hun taken verdeeld.
• Lieve focust zich op de dossiers over cultuur, erfgoed,
decentralisatie, begroting, sport, communicatie, lokale
economie, toerisme en senioren.
• Annemie buigt zich over openbaar domein,
groenvoorzieningen, markten, verkeer, patrimonium en
ruimtelijke ordening.
• Kathy houdt zich bezig met begroting, sport,

Kathy Kimpe

Ann Koekhoven

Districtsraadslid
communicatie, lokale economie, toerisme, jeugd,
senioren, sociale zaken en ruimtelijke ordening.
• Ann werkt aan cultuur, erfgoed, decentralisatie,
verzustering, openbaar domein, groenvoorzieningen,
lokale economie, verkeer en senioren.
lieve.vanderveken@stad.antwerpen.be - Tel: 0499 730 615
annemie.plompen@stad.antwerpen.be
kathy.kimpe@stad.antwerpen.be
ann.koekhoven@stad.antwerpen.be

Aarzel niet en spreek ons aan!

Ekeren in ’t Schoon Verdiep
Danny Feyen
Gemeenteraadslid Antwerpen
Als enigste zetelend Ekers N-VAgemeenteraadslid in Antwerpen ben ik
de liaison tussen de
gemeenteraadsfractie en de Ekerse
N-VA-fractie. Tijdens de commissies en gemeenteraden
toets ik alle voorstellen en beslissingen aan de Ekerse
behoeften en noden. Of het nu gaat
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welkom. Het is altijd leuk om
mensen te ontmoeten van
verschillende leeftijden, met
verschillende achtergronden
en interesses die samen voor
hetzelfde project willen gaan.
Na een succesvolle
vergadering wordt ook nog
altijd nagepraat met een frisse
pint. Geïnteresseerden mogen
mij altijd contacteren voor
meer info.
Jong N-VA Antwerpen denkt
blijkbaar ook aan ons
Vlaams-Bourgondisch
innerlijke. Jullie zijn met een
bierprojectje bezig?
Robin: Inderdaad, de eerste
lading bier staat eraan te
komen. De Godzjumenas
Sintantut is een ambachtelijk

www.n-va.be/ekeren

over veilig havenvervoer, algemene veiligheid in ons
district, mobiliteit, onderwijs, … Ekeren moet
zo goed mogelijk in dat plaatje passen. Gelukkig kan ik
rekenen op een ploeg van negen Ekerse mandatarissen,
waaronder districtsvoorzitter Koen Palinckx, die me
hierbij uitstekend adviseert.
Natuurlijk kan ook u mij helpen met ideeën en
voorstellen via danny.feyen@stad.antwerpen.be. U kan
me ook volgen op https://twitter.com/dannyfeyen.

gebrouwen tripel van 8,5 %
met een frisse afdronk, perfect
om te degusteren op een
zonnig terras. De naam
‘Godzjumenas’ verwijst naar
het godenbeeldje boven de
ingang van ‘t Steen. De
opbrengst van dit bier gaat
integraal naar Jong N-VA
Antwerpen, die de werking
van de jongerenafdelingen in
de stad én de districten zo
beter kan ondersteunen.
En wanneer
gaan we dat
heerlijke
biertje
kunnen
proeven in
Ekeren?
Robin: Op 2 juni
zal het bier te degusteren zijn
aan de stand van N-VA

Ekeren op de braderij. Daar
zal je dan ook de mogelijkheid
krijgen om het bier te
bestellen.
Zet mijn biertje dan maar
alvast koud Robin. Met z’n
allen dus naar de N-VA stand
op de Ekerse braderij waar je
al onze Ekerse mandatarissen
kan ontmoeten en dus ook
Robin die je dan graag meer
informatie geeft over Jong
N-VA en de Godzjumenas.
Voor alle informatie kan je
ook terecht bij Robin via
email:
robinkoyen@gmail.com.
Neem ook alvast eens een
kijkje op de facebookpagina
www.facebook.be/Godzjume
nas.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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