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Beste lezers,
Dat het jaar 2020 merkwaardig is
geweest, daarover is iedereen het
wel eens. Veel Ekerenaren hebben
de coronacrisis rechtstreeks of
onrechtstreeks gevoeld. Evenementen werden een na een afgelast en
de werking van onze verenigingen
kwam in het gedrang.
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We investeren verder in Ekeren
Ondanks corona wordt er nog hard gewerkt in Ekeren. Tijdens
het voorjaar werd de heraanleg van het Pastorijveld, de Vuurkruisenstraat en het Rozemaaiveld afgerond en zo kregen de
inwoners een mooie nieuwe straat met 46 parkeerplaatsen en
51 bomen extra. Het district investeerde hierin 673.000 euro.

Ook voor onze mandatarissen was
het niet altijd even evident om het
district te besturen. Districtsraden
en raadscommissies moesten
immers plotseling digitaal verlopen.
Maar dankzij de steeds weerkerende Ekerse veerkracht zijn we
erin geslaagd om ook het afgelopen
jaar van Ekeren het dorp in de stad
te maken waar we allemaal zo van
houden.
Hopelijk brengt 2021 weer een
lichtpunt en kunnen we opnieuw
uitkijken naar de Bierpruversfeesten, de Kasteelfeesten en de vele
andere evenementen waar we als
Ekerenaren trots op zijn.
Hopelijk komen we mekaar dan
weer tegen op een van deze talrijke
evenementen. Want, beste lezers,
– en dat meen ik oprecht – het
volledige N-VA-bestuur heeft jullie
heel erg gemist.
Ivo Van Belle
Afdelingsvoorzitter

Tijdens de zomer vernieuwden we het fiets- en voetpad in het Laar tussen de Kapelsesteenweg en de Burgemeester Waghemansbrug en werd de buurtweg tussen Bund en de
Driehoekstraat (achter de muziekacademie) voorzien van een deftig wegdek in waterdoorlatende materialen. Zo zorgen we voor meer ontharding en een beter wegcomfort.

Nog in augustus werd het startschot gegeven voor een van de grootste werken tijdens
deze bestuursperiode: samen met Aquafin en de provincie Antwerpen investeren we in
een volledige nieuwe aanleg van de Prinshoeveweg tussen de Oude Landen en de
Kruidenlaan. Uniek hierbij is dat de Donkse Beek over een afstand
van 400 meter volledig opnieuw wordt opengelegd. Alle woningen
die nog afvalwater lozen in de beek werden ook afgekoppeld, zodat
er straks weer proper water door stroomt. Ekeren investeert in deze
heraanleg 1,2 miljoen euro.
Koen Palinckx
Districtsburgemeester

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 3 december.
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Dienstencentrum De Nobele Donk opent de deuren
Op zondag 4 oktober was het eindelijk zover. Tijdens een
coronaveilige plechtigheid werd het nieuwe dienstencentrum
en zaal voor de verenigingen van Ekeren Donk geopend in
aanwezigheid van de minister, ondervoorzitter van het
Zorgbedrijf Marco Laenens, districtsburgemeester Koen
Palinckx en seniorenschepen Annemie Plompen.
Respect voor erfgoed
“Met dit nieuwe dienstencentrum komen we tegemoet aan de
wens van onze verenigingen om opnieuw over een degelijke
en moderne zaal te beschikken”, zei Koen Palinckx. Maar het
meest fier is hij nog steeds op het feit dat de oude pastorie geheel
gerenoveerd en geïntegreerd werd in het nieuwbouwproject. “De
zorg voor ons erfgoed gaat hier hand in hand met veel ruimte
voor de gemeenschap en mooie serviceflats voor onze senioren”,
aldus schepen Annemie Plompen.

Ekerse verenigingen krijgen financiële steun
Ekeren hecht veel belang aan een bloeiend en bruisend verenigingsleven. Sinds de uitbraak van
de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen staat ons verenigingsleven sterk onder
druk. Tal van evenementen worden geannuleerd, de werking ligt stil en toch lopen kosten
vaak gewoon verder. Denk maar aan verzekeringen of huur. Bovendien werden heel wat kosten
gemaakt voor hygiëne en bescherming.
Verenigingsleven door coronapandemie loodsen
Uiteraard hebben die kosten impact op de werking en financiële situatie van de verenigingen.
Daarom besliste het districtsbestuur om sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen door
deze moeilijke periode te helpen. We maakten alvast meer dan 58.000 euro vrij om hen te
steunen. Ook de komende maanden zullen we de situatie van nabij blijven volgen en waar nodig
extra middelen voorzien, zodat het verenigingsleven door deze coronapandemie wordt geloodst.

We proberen de senioren in Ekeren actief te houden
Elk jaar organiseert de seniorenraad van Ekeren samen met het district in het najaar een 60-plus-dag rond een bepaald
thema. Die zou in 2020 over valpreventie gaan. Helaas was een fysieke activiteit door de coronamaatregelen niet meer
mogelijk. Maar samen met onze Ekerse schepen voor Senioren Annemie Plompen werkte de seniorenraad een digitaal
alternatief uit.
Thuis in beweging blijven
“Via de seniorenflash en de website van Ekeren kan je tweewekelijks een nieuwe oefening vinden om thuis in beweging te
blijven. Je krijgt er ook enkele tips voor valpreventie. We gaan een heel jaar lang andere oefeningen aanbieden. Zo komen
we samen fit en gezond de winter door.”
Annemie Plompen, schepen voor Senioren
Annemie verwijst alle actieve senioren graag door naar volgende link,
waar u meer concrete tips en informatie kunt vinden:
www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/senioren/blijf-in-beweging-doe-het-veilig.
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De N-VA voor u aan het werk
Zie ginds komt de cruiseboot

Stad neemt zijn verantwoordelijkheid in strijd
tegen georganiseerde misdaad
“In de strijd tegen drugsgeweld doe ik wat ik moet
doen als burgemeester: de veiligheid van alle
Antwerpenaars bewaken en zorgen dat onze straten
niet het decor worden voor afrekeningen van de
drugsmaffia. Met Operatie Nachtwacht controleert
de politie iedereen die ’s nachts in de getroffen
wijken op straat komt. Dat leidde al tot een 50-tal
arrestaties en de politie nam auto’s, wapens, drugs
en cash geld in beslag. Mijn oproep aan de nieuwe
federale regering: neem ook uw verantwoordelijkheid en bestrijd de internationale georganiseerde
misdaad met meer middelen en mankracht.”

Bart De Wever, burgemeester

“Aan de rede van Antwerpen, dé plek waar
de stad ontstond, schieten de werken goed
op. De kaaien krijgen een make-over, het
Steen wordt verbouwd tot bezoekerscentrum, en tegen volgend voorjaar moet
ook het nieuwe cruiseponton klaar zijn.
Straks kunnen de Sinjoren dus opnieuw
naar de boten komen kijken aan de Schelde.
Antwerpen is een van de weinige steden
waar cruiseschepen in het centrum
kunnen aanmeren. Zoiets is een troef
om toeristen aan te trekken. Onze cafés,
restaurants, winkels en musea zullen een
grote boost krijgen.”

© Anne Deknock

Blijven investeren in sportinfrastructuur

Annick De Ridder, schepen van Haven
Drugstrafiek tegengaan
Vanaf januari zal de Antwerpse haven
gebruikmaken van het Certified Pick
up-systeem, dat de container volledig
digitaal zal begeleiden van het schip naar
de vrachtwagen. Nu zijn er nog pincodes
nodig om de container op de terminal op
te pikken. Die zijn erg gegeerd bij drugssmokkelaars, die daarvoor havenpersoneel
benaderen. Dat zal in de toekomst niet
meer lukken. “Als haven willen we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen en zetten we alles op alles om
drugspraktijken een halt toe te roepen”,
zegt havenschepen Annick De Ridder.

“Covid-19 of niet, we bouwen verder aan
de sportieve toekomst van onze stad.
Investeringen in sportinfrastructuur betalen
zichzelf terug en zijn onontbeerlijk om de
bruisende en bewegende stad van morgen in
de steigers te zetten. Met de ingebruikname
van een kunstgrasveld voor KSK Ekeren
Donk, de oplevering van Gymhal Terlinden
in Merksem, het in sneltempo verrijzende
sportcentrum Sportoase Groot Schijn
in Deurne en de eerstesteenlegging van
het Hockey ‘Center of Excellence’ op het
Wilrijkse Plein geven we samen met onze
districten en partners een duurzame impuls
aan de sportbeleving in Antwerpen.”

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur
Hou de moed erin!
Peter Wouters, schepen van Sport

Fietsbarometer provincie Antwerpen
landelijk uitgerold

Luk Lemmens, gedeputeerde
van Mobiliteit

Koen Kennis, schepen van Toerisme

“Het belang van fietsdata neemt toe in een
ambitieus fietsbeleid. Met de Fietsbarometer
doen we samen met de Fietsersbond tellingen
en metingen op basis waarvan we onze
fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Onze
Antwerpse Fietsbarometer wordt nu ook in
de andere Vlaamse provincies uitgerold. De
provincie stelt daarvoor graag haar expertise
en ervaring ter beschikking.”

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
wie kent de klassieker van Ramses Shaffy
niet? Het lied herinnert ons eraan dat als
we verenigd zijn, we ons door het leven
kunnen slaan. Vandaag voelt onze stad
zich niet goed in zijn vel. De impact van
de coronacrisis is groot. Beleving en
ontmoeting zijn cruciaal, en juist dat valt
weg. Maar we zitten niet stil: met extra
ondersteuning willen we de stad weer laten
bruisen, en de Antwerpenaar opnieuw
cultuur laten proeven. Jawel: we zullen
doorgaan, samen met u!”

Antwerps testdorp is belangrijk wapen in strijd tegen corona
“Het Antwerpse Covid-testdorp is een voorbeeld voor het hele land. We hebben een capaciteit
van meer dan duizend tests per dag. Ik hoop dat dit zal volstaan, maar als dat niet zo is, kunnen
we nog opschalen. Het blijft echter van belang dat de labo’s van de federale overheid kunnen
blijven volgen. Het testdorp is een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Onderzoek toont
aan dat onze hulpverleners het mentaal en fysiek steeds moeilijker hebben. Hoe meer werk we
hun uit handen kunnen nemen, hoe beter de zorg wordt.”
testcovid.be

Fons Duchateau, schepen
van Gezondheidszorg

Achter de schermen
in het parlement

Over 5 jaar
In het één-programma ‘Over 5 jaar’ stelde VRTjournaalanker Wim De Vilder eind 2015 een
reeks interessante vragen aan een aantal
bekende mensen. Hoe zullen de wereld en ons land
er over vijf jaar uitzien? En hoe zal je eigen leven
er dan uitzien? De interviews van toen werden
vijf jaar lang weggestopt. Niemand kon ze bekijken.
Voor de negen gasten een reden om echt het
achterste van hun tong te laten zien. Ook Liesbeth
Homans werd in 2015 geïnterviewd door Wim
De Vilder. Vijf jaar later blikte zij samen met
hem terug op haar uitspraken van toen. En dat
leverde behoorlijk verrassende televisie op.

Manuela Van Werde,
Vlaams Parlementslid

Veiligheid van onze burgers primeert

Nieuwe premie voor cultuursector
“Minister van Cultuur Jan Jambon maakte
dit najaar 30 miljoen euro vrij voor de
culturele activiteitenpremie. Die is bedoeld
voor zelfstandigen, vzw’s of vennootschappen
uit de cultuursector. De Vlaamse overheid
wil zo de sector de kans geven om in de
toekomst weer activiteiten te organiseren.
Denk maar aan livestreaming, virtuele
workshops, tentoonstellingen of whatsapptheater.”

Uw N-VA-stem in de
gemeenteraad

Liesbeth Homans,
Vlaams Parlementsvoorzitter

Michael Freilich, Kamerlid

“Als de recente aanslagen in Parijs, Nice en
Wenen ons iets geleerd hebben, dan is het dat
radicaal islamisme nog steeds een reëel gevaar
betekent. Nu de Antwerpse politie te kennen
heeft gegeven dat ze niet over de manschappen
beschikt om terreurgevoelige plaatsen constant
te beveiligen, pleiten wij voor de blijvende inzet
van militairen voor bewakingsopdrachten.
Dat standpunt heb ik in de commissie Defensie
verdedigd en zal ik blijven aankaarten in het
parlement. Voor de N-VA primeert de veiligheid van onze burgers.”

Antwerpen netjes houden
Binnenkort verschijnen er 120 gekleurde papiermanden in het Antwerpse straatbeeld. Gemeenteraadslid Koen Laenens is verheugd: “Hoe beter
de zichtbaarheid, hoe minder afval op de grond
terechtkomt.” Schepen Fons Duchateau verscherpt
hiermee verder de strijd tegen zwerfvuil. Ook
zullen sorteerstraten en Big Belly-vuilnisbakken
een oranje, rode of groene bestickering krijgen,
afhankelijk van de netheid van de omgeving.
“Zo sensibiliseren we onze inwoners om hun
buurt netjes te houden. Wie zich niet aan de
regels houdt, krijgt een GAS-boete en betaalt
de opruimkosten.”

Koen Laenens,
gemeenteraadslid

Sanne Descamps,
gemeenteraadslid
Voer een ‘netiquette’ in voor onze
scholieren

Een toeristische wandelroute door
Antwerpen
In november lichtte gemeenteraadslid Sanne
Descamps de ‘Roter Faden’ in het Duitse
Hannover toe. Dat is een rode lijn van 4.200
meter in de binnenstad die 36 knooppunten
verbindt langs toeristische trekpleisters.
“Dit project past uitstekend bij de stad
Antwerpen. Zo ontdekken dagjestoeristen
al wandelend onze stad en kan het toerisme
binnenkort weer extra gestimuleerd worden.”
Schepen voor Toerisme Koen Kennis is
alvast enthousiast en bekijkt de concrete
uitwerking ervan.

www.n-va.be/ekeren

Els van Doesburg, gemeenteraadslid

Leerlingen die in pyjama vanuit bed de digitale
lessen volgen: steeds meer scholen kennen dat
fenomeen en voeren daarom een ‘netiquette’
in. De leerlingen moeten normaal gekleed de
les bijwonen en eten op dezelfde tijden als op
school. “Dat is een goed idee, want structuur
en regelmaat kunnen houvast bieden in deze
donkere tijden. Zeker voor scholieren die het
mentaal moeilijk hebben. Ik pleit er bij schepen
Beels dan ook voor om de ‘netiquette’ in te
voeren in het hele Stedelijk Onderwijs.”
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Graffiti vrolijkt skatepark op
In 2019 hebben we in het Veltwijckpark een mooi skatepark ingehuldigd. Intussen is dat skatepark een vaste pleisterplaats
geworden voor de Ekerse skaters en jongeren. De jeugd was tevreden, maar er ontbrak nog iets aan het koele uitzicht van
de betonwanden. “De kale wanden en ook de metalen afsluiting erbovenop waren de ideale oppervlakken waarop een
graﬃtikunstenaar zijn talent kon ontplooien”, stelde onze schepen van Sport Annemie Plompen. Zij werkte dan ook het
plan uit om de boel op te vrolijken.
Er werden twee ontwerpen uitgewerkt die beide gebruikmaakten van het thema rond de aanwezige sporters: de jonge
skaters en basketballers. Via de website en een oproep aan de
gebruikers van het skatepark konden de inwoners van Ekeren
stemmen voor het ontwerp van hun voorkeur.
Prachtig kunstwerk
De keuze viel op streetart die de sporters afbeeldt als
langgerekte figuren die in en door elkaar lopen. Je kan er
zelfs een hond op een skateboard vinden! De grijze en donkere
betonvlakken van het skatepark zijn nu een prachtig en
kleurrijk kunstwerk waarvan iedereen kan genieten.

De grijze en donkere betonvlakken van het skatepark maakten plaats
voor een kleurrijk kunstwerk.

De cultuurstrijd met corona
Onze bestuursploeg begon met frisse ideeën aan 2020, maar in maart gooide het coronavirus plots roet in het eten.
Daar waar we normaal gezien culturele evenementen organiseerden, moesten we nu plots de ene na de andere activiteit annuleren en corrigeren. Helaas ook de grote en fel gesmaakte Ekerse zomeractiviteiten. “Omgaan met cultuur in
tijden van corona was een uitdaging waarbij we de nodige creativiteit aan de dag moesten leggen”, zegt onze schepen
van Cultuur Marc Elseviers.
Zo organiseerde het district in september de tentoonstelling ‘ik was er (niet) bij’. Vele Ekerse kunstenaars toonden er hun
creatieve werken en een volledig coronaproof optreden van The Bonnie Blues in de tuin van Hof de Bist vormde een
waardige afsluiter. In oktober
exposeerden andere kunstenaars hun werken in de bijzondere garage op Rozemaai, wat
veel bezoekers lokte.

Tijdens de tentoonstelling ‘ik was er (niet)
bij’ toonden Ekerse kunstenaars hun
creatieve werken.

ekeren@n-va.be

“Als we zo veilig blijven plannen, kunnen we
in Ekeren toch nog blijven genieten van cultuur”,
zegt cultuurschepen Marc Elseviers.

Veilig genieten van cultuur
Intussen is Marc ook trots dat
Ekeren op 12 november weer
met de werking van de cultuurraad is gestart. Uit de enthousiaste reacties blijkt dat we er de
komende maanden zeker nog
van gaan horen. “De strijd is
nog niet gestreden, maar als we
zo veilig blijven plannen, dan
kunnen we in Ekeren toch nog
blijven genieten van cultuur en
komen we zeker uit het dal”,
aldus een vastberaden Marc
Elseviers.
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

