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Heraanleg Kristus Koningplein begint in voorjaar
2014
De heraanleg van het Kristus Koningplein
in het centrum van Ekeren liet op
zich wachten. “Maar er komt schot in
het dossier, het Kristus Koningplein
wordt een aangenaam dorpsplein” zegt
districtsburgemeester Koen Palinckx.
“Door de perikelen met Rio-link moest
de heraanleg voor onbepaalde tijd
worden uitgesteld. We willen spaarzaam
omspringen met de centen van de burgers.
Daarom heb ik onze schepen van publiek
domein, Ludo Van Reusel, gevraagd of de aanleg van het plein niet soberder
kon, zonder aan het oorspronkelijk plan en aan de kwaliteit van de materialen en
uitvoering te raken”.
Ludo maakte van dit uitstel nuttig gebruik om de plannen te herbekijken en ze te
laten aanpassen. Hierdoor zal een forse besparing van 180 000 euro gerealiseerd
worden, zonder in te boeten aan de kwaliteit van het plein
en met inbreng van nieuwe elementen qua uitzicht en
straatmeubilair.
In het midden van het plein komt een granieten tegelvloer.
De oorspronkelijke oppervlakte van deze vloer wordt
gereduceerd van 700 tot 487 vierkante meter. De rest van
het plein krijgt gewone tegels en verder wordt het deels
omzoomd met bomen. “Het plein blijft multifunctioneel”
zegt Koen Palinckx. “In overleg met de lokale handelaars
werden een vijftigtal parkeervakken behouden. Uiteraard
blijft het ook toegankelijk voor evenementen, zoals de
kermis en het gansrijden.”

Koen Palinckx
Districtsburgemeester

Het plein zal ook de nieuwe thuis worden voor onze Bierpruver, geflankeerd door
een waterpartij.

Jong N-VA boven het doopvont
"Met de oprichting van Jong N-VA Ekeren willen we zo veel mogelijk Ekerse
jongeren een stem geven", vertelt kersvers voorzitter Robin Koyen. "We merken
steeds vaker dat heel wat jongeren politiek geëngageerd zijn en dat engagement
graag willen invullen.”
Het bestuur van jong N-VA bestaat uit Dimitri Janssens, Gil Rubbens, Wouter Van
Gemeren, Nico Selleslaghs, Nathalie Weeremans en Robin Koyen.

www.n-va.be/ekeren
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In beeld: Ludo Van Reusel

150 agenten meer op straat, minder achter hun bureau

Op 17 september presenteerde het Antwerpse college van burgemeester en
schepenen haar beleid voor de bestuursperiode 2014-2019 in de vorm van een
meerjarenplanning. Deze planning omvat een ganse waaier van projecten,
investeringen en maatregelen. Concreet betekent dit voor Ekeren dat we in
2014 een extra dotatie krijgen om werk te maken van een inhaaloperatie in het
onderhoud van onze wegen, voet- en fietspaden.

De Antwerpse politie brengt de komende jaren het grootste deel van haar diensten samen in
één groot hoofdkantoor, dat de huidige ‘Oudaan’ en een aantal kleinere kantoren vervangt.
De stadsdiensten zoeken naar een geschikte locatie. Zo komen er 150 extra agenten vrij
voor het echte politiewerk.
Burgemeester Bart De Wever: “Politiemensen moeten geen kantoren bemannen maar wel
op straat de veiligheid van alle Antwerpenaars garanderen, dag en nacht. Door efficiënter te
werken zorgen we voor meer veiligheid in de stad zonder extra belastinggeld uit te geven.”

Onze nieuwe bestuursploeg heeft de eerste acht maanden van haar beleid al ingezet met een reeks maatregelen en beslissingen die verandering inluiden. Zo heeft
onze schepen van publiek domein Ludo Van Reusel zich de voorbije maanden
ingewerkt in de dossiers die nu naar uitvoering kunnen gaan.

Vliegende start

De reactiesnelheid van de politie wordt met deze nieuwe aanpak nog beter: 35 mobiele
kantoren zijn voortdurend op de baan en kunnen meteen tot actie overgaan als ze een
oproep krijgen.
Ludo Van Reusel, districtsschepen

Ludo is voor het district onze man in het beheer en onderhoud van het publiek
domein, zeg maar openbare werken. Hoe hij de oorspronkelijke plannen van de
herinrichting van het Kristus Koningplein herbekeken heeft vanwege te duur, kon je al lezen, maar ook in andere
projecten werkt hij ijverig door.

•
•
•
•

De plannen om het kruispunt Geestenspoor/Driehoekstraat te heraanleggen zijn klaar. Die moeten de gevaarlijke verkeerssituatie veiliger maken. Er komen ook 9 extra parkeerplaatsen.
In de Moerenhoutlaan wordt een verkeersplateau aangelegd en komt er een U-bocht om de schoolbussen vlot te
laten keren. Zo worden de drukke verkeersstromen rond de Antwerp International School aangepast.
Een veilig fietspad in het Laar is een prioriteit. Door de moeilijkheden van rioolbeheerder Rio-link waren we
verplicht om de werken stil te leggen voor onbepaalde tijd. Ondertussen wordt er op stadsniveau doorgewerkt
aan een oplossing voor de riolen, zodat de werken in het voorjaar van 2014 kunnen worden hervat.
De plannen voor de Onze-Lieve-Vrouwstraat werden onlangs een tweede maal aan de bewoners voorgesteld
en zeer goed onthaald. Door de samenwerking met de bewoners werden de eerste plannen bijgestuurd en dit tot
tevredenheid van de omwonenden. Een echt voorbeeld hoe inspraak en participatie kan leiden tot een gedragen
plan.

Ook de andere plannen met o.a. de herinrichting van de Kloosterstraat en de realisatie van een tramkeerlus aan De
Mieren worden door onze schepen van publiek domein van kortbij opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

N-VA-fractie zet situatie Deugd en Moed recht
De Ekerse turnclub Deugd en Moed koesterde al in 2004 plannen om een eigen turnhal te bouwen. Na vele
gesprekken met district, stad en provincie werd in 2010 door de districtsraad positief advies gegeven tot de bouw van
een gymhal naast het zwembad in het Hagelkruispark.
Toch leek het er in de besparingsronde van de stad Antwerpen
even op dat deze plannen opgeborgen moesten worden.
Ekers N-VA-gemeenteraadslid Danny Feyen zette echter
de situatie samen met de Ekerse N-VA-fractie recht, en de
nieuwe turnhal werd uiteindelijk opgenomen in de stedelijke
meerjarenplanning voor de bestuursperiode 2014-2019.
N-VA Ekeren is verheugd dat de nieuwe turnhal in het
Hagelkruispark de komende jaren gebouwd zal worden.

Danny Feyen, gemeenteraadslid Antwerpen en
Sabine Coene, districtsschepen van Sport

ekeren@n-va.be

Stijging aantal leefloners weegt op OCMW
Het Antwerpse OCMW moet fors in de buidel tasten voor zijn leefloners. Na een daling in 2012
zien we in het eerste kwartaal van 2013 een serieuze stijging. Vooral de OCMW-klanten uit de
Europese Unie doen de balans naar rood overhellen. OCMW-voorzitter Liesbeth Homans: “Na
het eerste kwart van 2013 zijn er 500 leefloners meer dan vorig jaar. De verhouding tussen steuntrekkers uit de Europese Unie en daarbuiten trekt scheef. De economische crisis doet vooral het
aantal EU-steuntrekkers fors stijgen, met een belangrijk aandeel daarin voor Oost-Europeanen,
zoals Polen en Bulgaren. Mede hierdoor heb ik het budget moeten verhogen van 39 miljoen euro
naar 54,5 miljoen euro. Daarnaast onderschatte het vorige bestuur deze kost zwaar.”

Nog meer inzetten op activering

Wie leefloon trekt en kan werken, moet zo snel mogelijk aan de bak komen. Daarnaast is activering dé sleutel tot
integratie. Maar Liesbeth Homans wil méér: “Ik heb een nieuwe cel opgericht om gestructureerder te werken. Want er
stromen vandaag nog te weinig leefloners door naar het ‘gewone’ arbeidscircuit.”

Beatrijslaan krijgt extra parkeerplaatsen
Vorig jaar startte de heraanleg van de Beatrijslaan op Linkeroever. Er werden intussen brede
comfortabele fietspaden gerealiseerd, maar er gingen ook heel wat parkeerplaatsen verloren.
“Op vraag van de handelaars en de bewoners heb ik begin dit jaar laten onderzoeken of er toch nog
parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden tegen de middenberm”, zegt schepen voor Publiek
Domein Ludo Van Campenhout. “Tussen het Frederik Van Eedenplein en de Abraham
Verhoevenlaan zullen tegen het einde van het jaar nog 44 parkeerplaatsen worden aangelegd.
We brengen hier momenteel de bouwvergunning voor in orde.”

Doodlopende straten voortaan 'doorlopend'
voor fietsers en voetgangers
Heel wat straten in de stad lopen op het einde dood voor autoverkeer, maar fietsers of voetgangers
kunnen wel nog doorsteken. “Als fietsers en voetgangers wel door kunnen, zal er een duidelijke
sticker worden aangebracht worden op het verkeersbord die deze doodlopende straat aanduidt”,
zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Door bewoners attent te maken op de korte doorsteken, stimuleren we wandelen en fietsen in plaats van autogebruik voor korte verplaatsingen.
Korte doorsteken betekenen namelijk vaak tijdswinst!”

Zoo heeft bouwvergunning beet
Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ondertekende onlangs de bouwvergunning
voor het hoekgebouw van de Antwerpse Zoo. Intussen gaat de afbraak van de gebouwen in de
Carnotstraat onverminderd voort. De vernieuwing van het gebouw en de binnenplaats aan de
ingang van de zoo zijn een belangrijk element in de stadsvernieuwing van dit bestuur.
“Zo kan er weer een mooi stukje Antwerpen herleven”, zegt Van de Velde.
Het gaat om het gebouw waar vroeger de Paon Royal en de ledenservice zaten. De historische
gevel blijft behouden en daarachter wordt het nieuwe congrescentrum gebouwd.

www.n-va.be/antwerpen
www.n-va.be/ekeren
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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