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EKEREN
Reanimatie
kan levens
redden
Jaarlijks worden 500 Antwerpenaren getroffen door een hartstilstand.
De overlevingskans na een hartstilstand is slechts 10 %. Na een hartstilstand moet de bloedtoevoer naar
de hersenen binnen de drie minuten
hersteld worden. Het is dus van levensbelang dat een omstaander of
een familielid reanimatie toepast.

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

N-VA Ekeren wil dan ook concreet
een les reanimatie aanbieden aan
alle Ekerenaren, omdat dit levens
kan redden. Op zaterdag 11 oktober
slaat de Ekerse afdeling van de
N-VA haar tenten op aan de parking Driehoekstraat – Geestenspoor, van 10u tot 12u. We kunnen
daarbij rekenen op de ondersteuning en expertise van Het Vlaamse
Kruis.

Het lijntje
van Kevin
Vereecken,
The War on
Drugs
Wat zijn de gevaren van drugs?
Waarom voert Antwerpen een
nultolerantie? The War on Drugs,
een zinnige of een onzinnige strijd?
Kevin Vereecken, urgentiearts en
gemeenteraadslid, is onze gast
tijdens een aperitiefgesprek dat
plaatsvindt op zondag 12 oktober
om 14 uur in ‘t Klaske van zaal de
Geesten, Waterstraat 12,
2180 Ekeren. De toegang is gratis
en iedereen is welkom.

www.n-va.be/ekeren

EKEREN MIST HAAR START NIET
De verkiezingen van mei liggen alweer enkele maanden achter ons, maar
toch wil ik bij deze de vele inwoners nog danken voor de steun en het
vertrouwen die zowel Kristel Somers als ikzelf mochten ontvangen op de
voor de N-VA historische verkiezingsdag. Na een voor iedereen deugddoende vakantie is ook het politieke werkjaar weer volop op gang.
In Ekeren hebben we de start alvast niet gemist; de lang verwachte werken aan
het Laar gingen van start, de heraanleg van het Kristus-Koningplein schiet nu
uit de startblokken en onlangs werden onze plannen voor de heraanleg van de
Dorpsstraat-Kloosterstraat door de Vlaamse minister
van Openbare Werken goedgekeurd.
Een gerenommeerd Parijs studiebureau is op ons initiatief volop bezig met het uittekenen van een toekomstvisie (een masterplan) voor het centrum van Ekeren.
Deze visie zal in nauw overleg met de inwoners van
Ekeren vorm krijgen en wordt de blauwdruk voor het
Ekeren van morgen. Eindelijk kunnen we dus zeggen
dat er werk wordt gemaakt van broodnodige investeringen in onze dorpskern. De N-VA beloofde dit voor de
gemeenteraadsverkiezingen en voert het nu ook uit!

KOEN PALINCKX,
districtsvoorzitter
Ekeren

Maar er wordt niet enkel gewerkt. In Ekeren is ook ruimte voor feesten en veel
cultuur. De vernieuwde bierpruverfeesten, onze middeleeuwse kasteelfeesten
of het nieuwe cultuurcentrum 252 CC zetten Ekeren op de kaart als een dynamisch, levend en zelfbewust dorp in de stad. Samen met onze N-VA-schepenen
en -raadsleden blijf ik ook nu de lat hoog leggen. U mag van ons niet minder
verwachten.

HOF DE BIST HERRIJST ALS CULTUURCENTRUM
Op 26 mei 2014 verhuisde het Cultuurcentrum Ekeren naar zijn nieuwe locatie in het pas gerestaureerde kasteel
van het park Hof de Bist. Het huidige
districtsbestuur realiseerde hiermee een
waardige en efficiënte huisvesting voor
CC Ekeren.
Het districtsbestuur nodigt iedereen
uit om een kijkje te nemen op
www.252cc.be waar je het cultuuraanbod voor het seizoen kan raadplegen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Nieuw OCMW-raadslid komt uit Ekeren
Op woensdag 30 juli legde Kristel Somers de eed af als nieuw lid van
de OCMW-raad, in handen van burgemeester Bart De Wever. Zij
neemt de plaats in van Liesbeth Homans die Vlaams minister werd.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW Antwerpen bestaat uit 15 raadsleden. Ekerenaar Kristel Somers werd in de gemeenteraad van 2 januari 2013 verkozen tot eerste N-VA-opvolger in de
OCMW-raad.
“Op donderdag 31 juli had ik mijn eerste raad en door de verhuis van
Liesbeth Homans naar de Vlaamse Regering, kon ik meteen mee een
nieuwe voorzitter kiezen”, aldus Kristel Somers.

Kristel Somers,
OCMW-raadslid

OCMW-raadslid Fons Duchateau volgt Liesbeth Homans op als nieuwe
OCMW-voorzitter. Hij neemt ook haar portefeuille van schepen over.
Kristel: “Ik kijk alvast uit naar de volgende zittingen. Als apotheker sta ik te midden van onze samenleving. Ik ben
ervan overtuigd dat die ervaring me zal helpen om tot een warmer en beter Antwerpen te komen.”

“Ekeren wordt veiliger,
gezelliger en levendiger”

Ludo Van Reusel,
districtsschepen

Op 11 september werd gestart met het weghalen van de asfaltlaag in het
Laar. Als de afwerking van de nieuwe riolering, het nieuwe fietspad en het
nieuwe wegdek volgens plan verlopen, zullen die werken volgend najaar
voltooid zijn. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een project dat reeds
eind vorige eeuw werd opgestart. Schepen van Openbaar Domein Ludo Van
Reusel heeft de laatste obstakels weggenomen, waardoor de aannemer eindelijk aan de slag is kunnen gaan.
De werkzaamheden aan het Kristus-Koningplein starten begin oktober. Het Kristus-Koningplein wordt omgetoverd van
een parking naar een volwaardig dorpsplein: een ontmoetingsplaats met speelfonteintjes, bomen en zitbanken. Den bierpruver, het Ekerse symbool bij uitstek, zal er een prominente plaats innemen. Tenzij een strenge winter of archeologische
vondsten de werken vertragen, verwachten we de inhuldiging op het einde van volgende zomer.
“Dit en volgend jaar zullen nog in verschillende straten vernieuwings- en onderhoudswerken worden uitgevoerd”, zegt
Ludo Van Reusel. “Dat moet Ekeren veiliger, gezelliger en levendiger maken.”

Ekeren sport!
Sportschepen Sabine Coene heeft de ambitie om elke Ekerenaar meer te doen bewegen. Net voor de zomer werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd. Hiermee
willen we projecten ondersteunen die Ekeren op de kaart zetten als een sportief district. Sportprojecten die een grote deelname van de Ekerenaar ambiëren. In het najaar
zal er ook opnieuw een loop georganiseerd worden. Na het succes van de appelbollenloop, kiezen we dit jaar voor het thema ‘Marathon des Sables’.
Onder het motto ‘Ekeren Fietst!’ willen we ook iedereen op de fiets krijgen. In het
straatbeeld zullen er ‘Ekeren Fietst!‘-zadelhoesjes verschijnen.

Sabine Coene,
districtsschepen

ekeren@n-va.be

“We hechten veel belang aan de fiets, omdat die de komende jaren het vervoersmiddel bij uitstek zal zijn om tijdens de werken het centrum te bereiken”, zegt Sabine
Coene. “We zorgen tijdens die periode ook voor extra voorzieningen.”
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Sterke sociale stempel op Antwerpen en Vlaanderen
Fons Duchateau volgt Liesbeth Homans op als Antwerps schepen voor Sociale Zaken en OCMWvoorzitter. Duchateau was tot nu toe voorzitter van N-VA Stad Antwerpen en was al lid van de
Antwerpse OCMW-raad. Duchateau neemt alle bevoegdheden van Liesbeth Homans over, met
uitzondering van Loketten, dat naar Antwerps burgemeester Bart De Wever gaat. Duchateau wil
voortgaan op het gevoerde beleid, waarbij hij enkele belangrijke thema’s
vooropstelt: bijstand met het oog op activering en inburgering, en voorrang
voor mensen die echt een sociale woning nodig hebben.
Liesbeth Homans maakt haar intrede in de Vlaamse Regering als viceministerpresident en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. “In het Vlaams regeerakkoord staat heel
veel goed nieuws voor de steden”, zegt Liesbeth Homans. Met Liesbeth Homans als viceministerpresident krijgt de stad Antwerpen een krachtige stem in de nieuwe Vlaamse Regering.

Nieuw Vlaams regeerakkoord goed voor Antwerpen
De nieuwe Vlaamse Regering, geleid door minister-president Geert Bourgeois, biedt nieuwe
mogelijkheden voor Antwerpen. Een structurele én leefbare oplossing voor de verstikkende files,
nieuwe middelen om de wachtlijsten voor sociale woningen en Nederlandse
lessen weg te werken, en minder regelneverij.
Burgemeester Bart De Wever: “De Vlaamse Regering volgt de lijn die de N-VA
in Antwerpen heeft uitgezet: geen nieuwe belastingen, maar wel investeren in
economisch herstel en een rechtvaardig sociaal beleid voeren.” Eén op de drie
Antwerpse kiezers bracht op 25 mei een stem uit voor verandering, Verandering voor Vooruitgang.
Burgemeester Bart De Wever: “314 650 voorkeurstemmen, dat doet niet alleen heel veel deugd, het
is vooral een sterk signaal dat niemand kan negeren!”

Minder verkeerslichten,
meer respect
Op sommige kruispunten heeft het
geen zin meer om nog gebruik te
maken van verkeerslichten. Daarom
werd een lijst gemaakt van
kruispunten waar de
verkeersveiligheid het toelaat eerst
knipperlichten te zetten en vervolgens
de lichten te verwijderen. “Met een
beetje respect voor de andere
weggebruikers kunnen we het
verkeer vlot trekken”, aldus
Antwerps
schepen voor
Mobiliteit Koen
Kennis. “Want
zowel voor
fietsers als
automobilisten
zorgt dit voor
een betere
doorstroming."

www.n-va.be/ekeren

Schepen Van de Velde
trekt nu ook dossier
Café Capital los

Vlaamse Cultuurmarkt zet
rijk Antwerps Cultuurleven
in de verf

Er komt een
nieuw Café
Capital in het
Stadspark, maar
de dancing
verhuist naar de
kelder, wat de
geluidshinder
beperkt. De
groendienst
krijgt er een eigen stek en er zal plaats
zijn voor daghoreca. Maar vooral: de
nieuwbouw krijgt terrassen met
uitzicht op de speeltuin. Daarenboven
zal het goed zijn dat er weer
beweging is in het stadspark. Dat
draagt bij tot het veiligheidsgevoel.

Prospekta, het centrum voor
kunstcommunicatie in de provincie
Antwerpen, organiseerde op zondag
31 augustus al voor de 19de keer de
Cultuurmarkt van Vlaanderen. In het
centrum van Antwerpen stelden
honderden instellingen, verenigingen
en gezelschappen uit Antwerpen en
omstreken het nieuwe cultuurseizoen
voor aan duizenden nieuwsgierige
bezoekers. “De provincie Antwerpen
spant zich met Prospekta in om het
rijke cultuurleven in Antwerpen
bekend te maken
bij het grote
publiek en kon
terugkijken op
een geslaagde
editie”, blikt
provinciaal
gedeputeerde
Luk Lemmens
tevreden terug.

Na vier jaar komt het dossier van
Café Capital in een stroomversnelling.
Het wordt een cirkelvormige gevel
waarin zowel de groendienst als
concessiehouder Inbev (Interbrew)
een plaats krijgen.
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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