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Districtsburgemeester Koen Palinckx samen met gemeente-

raadslid Danny Feyen en bestuurslid Robin Ceulemans.

De Ekerse sportliefhebbers trokken op 1 mei naar 
het Hagelkruispark voor vriendschappelijke sport-
wedstrijden. De dag werd traditioneel afgesloten 
met een stratenloop door het centrum van Ekeren. 
Enkele Ekerse N-VA-gezichten liepen mee met de 
Kom Op Tegen Kankerloop.

Op 1 mei vierde Ekeren de Dag van de Sport

Vertel het mij

“Ik vind het heel positief dat Bart De 

Wever zelf naar Ekeren komt, naar het 

district om eens met de mensen te 

babbelen.”

Op 24 maart bezocht burgemeester  

Bart De Wever onze N-VA-tent op het 

Kristus-Koningplein.

Compensatie hogesnelheidslijn  
uitbetaald dankzij N-VA

De hogesnelheidslijn 
tussen Antwerpen en 
de Nederlandse grens 
doorkruist Ekeren. 
Om dit te compense-
ren werd in 1991 een 
bedrag van 7,8 miljoen 
frank voorzien uit het 
zogenaamde SST-fonds 
voor de aanleg van het 
fietspad in het Laar.

Pas vandaag in 2018 is 
er een akkoord bereikt 
om daadwerkelijk over 
te gaan tot de uitbeta-
ling van het voorziene 
bedrag. Ekeren kan de 
middelen inschrijven, 
een bedrag dat onder-
tussen gestegen is tot 361 000 euro.

“Dankzij de N-VA krijgen we dit einde-
lijk opgelost. We hebben hard moeten 
trekken en duwen de laatste jaren om de 
beloofde middelen effectief te krijgen.  

En dat is nu gelukt. Zo blijven we investe-
ren in openbaar domein”, zegt districts-
schepen Ludo Van Reusel.

  Een sfeerfilmpje kunt u downloaden  

via onze Facebookpagina.

Districtsschepen Ludo Van Reusel en raadsleden Serge 

Huybrechts, Kristel Somers en Annemie Plompen.

In gesprek met twee Ekerse jongeren,  

Brecht Mertens en Ruben De Nijs.
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In het huis-aan-huisblad van april 

vroegen we enkele N-VA-gezichten 

om de grootste realisaties van de 

N-VA-ploeg in de kijker te zetten. 

Deze maand vindt u deel twee.

Districtsburgemeester Koen Palinckx trekt de Ekerse N-VA-lijst, 

samen met districtsschepen Sabine Coene op plaats twee.

“Onze mooiste realisatie is de 

aanleg van de fietstunnel in de 

Statiestraat. Deze fietstunnel zal 

de overweg in de Weerstanders-

straat definitief vervangen. Dankzij 

de N-VA zijn er nog nooit zoveel 

investeringen geweest in Ekeren, 

om de achterstand in te halen. Dat 

is de kracht van verandering.”

Serge Huybrechts, districtsraadslid

“Ik ben fier om als inwoner van Schoonbroek 

mee te kunnen werken aan de logische 

grenscorrecties. Een vraag die al zeer lang 

leefde bij de inwoners van de wijk wordt 

dankzij de N-VA hiermee rechtgezet. Ons  

sociaal leven ligt in Ekeren, en eindelijk  

kunnen mijn kinderen trouwen in Ekeren.”

Wilfried Michiels, ondervoorzitter N-VA Ekeren

“We zijn ontzettend tevreden over 

de werking van de nieuwe Ekerse 

buurtinformatienetwerken. Buurt- 

bewoners en politie houden elkaar op 

de hoogte van wat er gebeurt in de 

wijk. Zo ontstaat er meer sociale  

controle en wordt het veiligheids- 

gevoel in de buurt vergroot.”

Ivo Van Belle, bestuurslid

“Ekeren blijft een bruisend dorp. 

Onze evenementen versterken 

de samenhang van onze Ekerse 

gemeenschap. We blijven dan ook 

iedere dag erg hard werken om 

Ekeren verder uit te bouwen, met 

behoud van het typische dorpse 

karakter.”

Ann Koekhoven, districtsraadslid

“Ons werk is niet af. We doen 

verder. Totdat iedereen veilig 

thuiskomt in een welvarend 

Ekeren.” 

Ivo Legon, voorzitter N-VA Ekeren

“We zijn volop voor meer natuur gegaan. Ekeren werd 

hiervoor beloond als ‘Gemeente in bloei’. Als kers op de 

taart hebben we het beheersplan voor Hof de Bist en 

het Veltwijckpark opgesteld. Beide parken worden op 

een gestructureerde manier verder ontwikkeld. Zo is de 

toekomst op lange termijn verzekerd.”

Myriam Teugels, bestuurslid



Het volledige stadsprogramma  
van de N-VA vindt u op  
www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in  
een welvarend  
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de  
ingeslagen weg van verandering.  
De voorbije jaren is Antwerpen  
opnieuw een veilige, financieel  
gezonde en meer sociale stad  
geworden. Op 14 oktober willen we 
dan ook graag met u een nieuw  
contract sluiten voor nog eens zes 
jaar doortastend bestuur.

Daarvoor hebben we sterke plannen voor 
de toekomst, die op het ledencongres onder 
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

  Zo zal wie hardnekkig sluikstort verplicht 
gemeenschapsdienst moeten doen en zijn 
afval zelf opruimen. 

  Er komt een wandel- en fietsbrug over 
de Schelde en we zetten met gescheiden 
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig 
in op verkeersveiligheid. En dankzij de 
Oosterweelverbinding, een eigen verkeers-
centrum en vervoersmaatschappij gaan we 
ons vlot verplaatsen. 

  We binden de strijd aan met eenzaamheid 
en laten niemand achter. Maar we zorgen 
er ook voor dat iedereen zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Kansarme kinderen 
horen op school. Desnoods met zachte 
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands 
en worden we allemaal Antwerpenaar. 
De stad wordt een partner bij de keuzes 
die u maakt, van uw eerste woning tot het 
rusthuis. 

En dat allemaal in een stad die nog veiliger, 

groener, bruisender, sportiever en voor  

iedereen mobieler wordt.

Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een 
welvarend Antwerpen.

Koen Kennis

Annick De Ridder

Fons DuchateauBart De Wever

Nabilla Ait Daoud
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.

www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 

Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 

flandriens en van de leeuwenvlaggen 

aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 

eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 

aanschuiven voor frietjes en op 

zondagochtend voor koffiekoeken 

en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 

gedeeld plezier en van lekker eten 

in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 

Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 

vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 

waarom niet, uw dorpskoers.  

Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


