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Op 25 september legde Piet van Loon
de eed af als nieuw districtsraadslid.
“Piet heeft al laten zien wat hij in zijn
mars heeft. Hij startte N-VA Ekeren
op in 2006 en is nog steeds een
onmisbare schakel in de werking van
onze afdeling. We zijn dan ook heel
blij om Piet in onze ploeg te mogen
verwelkomen”, zegt fractieleider
Kristel Somers.
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Ekeren en Andernach herdenken
de Groote Oorlog
De voorbije jaren vonden in ons land heel veel herdenkingen en
tentoonstellingen plaats die aspecten van de Eerste Wereldoorlog in de schijnwerpers plaatsten. Zelden echter ging het verhaal
over vijanden van toen die vandaag vrienden zijn geworden.

Sinds 1979 is Ekeren verzusterd met
Andernach. “Daarom vond ik het
vandaag zo sterk om samen met onze
Europese partnerstad dit herdenkingsproject te organiseren”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx.

Gedeeld verleden

Mariaburg blijft groen
en aangenaam
In de wijk Mariaburg bestaat een
sterk bewustzijn om het historisch,
waardevol en groen karakter van de
wijk te beschermen. Op initiatief van
de N-VA werd in 2016 een doorstart
gemaakt van het ruimtelijk uitvoeringsplan Mariaburg. Na een openbaar onderzoek wordt het definitieve
ontwerp goedgekeurd op de gemeenteraad van december. Zo garanderen
we dat Mariaburg een aangename,
groene en gezellige woonbuurt blijft.

Centraal in het concept staat de vaststelling dat heel veel van onze verhalen ook
verhalen van Andernach zijn en omgekeerd. Zowel Ekerse als Andernachse
jongens zagen keihard af in de modder
van de loopgraven en aan het thuisfront
werd overal honger geleden of heerste
bittere schaarste. Moeders aan de Rijn
beweenden hun gevallen zonen met evenveel tranen als de moeders van de Polder.
Oorlogsleed is immers universeel.

 istrictsburgemeester Koen Palinckx samen
D
met Ricarda Giljohann (directeur stadsmuseum),
Claus Peitz (burgemeester) en Hans-Georg
Hansen (lid stadsraad) uit Andernach.
Tussen 10 november en 9 december
liep een schitterende tentoonstelling en
organiseerde ons cultuurcentrum tal
van boeiende activiteiten die allemaal
kaderen in het verhaal van de Eerste
Wereldoorlog.

Rozemaai en Schoonbroek, vertel het ons!
Op 1 januari 2019 wordt Ekeren groter. De logische aansluiting van Rozemaai,
Schoonbroek en de Edisonwijk wordt gerealiseerd dankzij de N-VA. In 2018
slaan we dan ook onze tent op in de nieuwe Ekerse wijken. Wat gaat er goed in
uw buurt? Wat kan beter en waar loopt het al eens fout? We komen dat graag
persoonlijk van u te weten.

z aterdag 3 februari
Rozemaai
(Pater Strackestraat)
zaterdag 21 april
Kerk Schoonbroek

2

Urnenbos op Ekerse begraafplaats
Met een korte plechtigheid werd op 1 november het urnenbos op de begraafplaats van Ekeren in gebruik genomen. Een urnenbos is een ecologische gedenkvorm waarbij composteerbare asurnen in volle grond begraven worden. Om het
natuurlijk proces te respecteren worden er geen gedenktekens toegelaten.

Intimiteit en rust

Het urnenbos van Ekeren heeft een oppervlakte van
800 vierkante meter. In het najaar van 2013 werden
35 zomereiken geplant die de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen tot een natuurlijk bos. De houtwal
zorgt mee voor de nodige intimiteit en rust op deze
nieuwe begraafplaats.

“Ekeren speelt een
voortrekkersrol in
natuurbegraafplaatsen.”
Ludo Van Reusel,
districtsschepen

Het beweegt in Ekeren

Ekeren loopt

Het jaar is weer voorbij gevlogen. Als voorzitter ben ik trots op
onze N-VA-gezichten en de weg die we de afgelopen jaren samen
hebben afgelegd. Onlangs vervoegden Ivo Van Belle, Robin Ceulemans en Yordi Coveliers-Van Camp ons bestuur. Ook in het
nieuwe jaar blijven we consequent een positief verhaal brengen
en willen wij ons blijven inzetten voor een groen en leefbaar
Ekeren. Een bruisend district met behoud van het typisch dorpse
karakter. Vandaag wordt de verandering steeds meer zichtbaar.

Na de feestdagen
trekken we weer met
z’n allen onze loopschoenen aan voor de
Appelbollenloop in en
rond Hof De Bist. We
willen onze capaciteit
opdrijven naar 800
lopers. Om dat te
bereiken, hebben we
een sterke samenwerking met Atletiekclub
Break opgezet.

Spreekt de N-VA u aan? Hebt u zin om mee te werken met onze
N-VA-ploeg? Neem dan contact op via ivo.legon@n-va.be.

“Stap voor stap
realiseren we de
beloofde
verandering.”
Ivo Legon,
voorzitter N-VA Ekeren

“We willen blijven
inzetten op lopen.
Je doet het alleen of
samen wanneer je even
tijd hebt. Het succes
van onze loopevenementen
motiveert ook onze inwoners die minder bewegen”,
vertelt districtsschepen
Sabine Coene.

Ekers monument straalt
De Sint-Lambertuskerk in het centrum van Ekeren krijgt
vanaf december een nieuwe verlichting.
De stad Antwerpen liet een lichtplan opmaken voor de hele stad. Licht
moet ervoor zorgen dat de stad aantrekkelijk en leefbaar blijft en dat
iedereen zich, ook ’s nachts, veilig voelt.
Na de Grote Markt en het stadhuis in het stadscentrum krijgt de
Sint-Lambertuskerk in het centrum van Ekeren een nieuwe verlichting
vanaf december. Door de sfeervolle en energiezuinige ledverlichting komt
de historische kwaliteit van de laatgotische kruiskerk beter tot z’n recht.

ekeren@n-va.be

“Steevast is Ekeren
massaal aanwezig
op een sportieve
activiteit.”
Sabine Coene,
districtsschepen
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“Uw veiligheid in het verkeer is waar
we als stad dagelijks mee bezig zijn.”
Bart De Wever, burgemeester

Luk Lemmens
Eerste gedeputeerde
provincie Antwerpen

Annick De Ridder

“Wat een eer om
De Strangers te
mogen vieren en
in naam van het
provinciebestuur
in de bloemetjes te
zetten!”

Vlaams Parlementslid

“De haven van Antwerpen is een van de belangrijkste motoren van onze Vlaamse economie.
Vorig jaar beleefde ze opnieuw een recordjaar met
meer dan 214 miljoen ton verhandelde goederen.
Hiermee zorgt de Antwerpse haven voor brood
op de plank bij ongeveer 150 000 gezinnen.”

Nabilla Ait Daoud
Schepen van Jeugd

Manuela Van Werde
“De Dag van de jeugdbeweging - Antwerpen start je best
met een stevig ontbijt, óók
als dat betekent al om 7 uur
op het Koningin Astridplein
staan. Antwerpen telt zo’n
10 000 kinderen en jongeren
die lid zijn van een jeugdbeweging. En nog elk jaar
stijgen de ledenaantallen!”
“Slim naar Antwerpen met Scooty! Scooty lanceert
niet alleen een nieuwe look, Antwerpen krijgt er ook
45 elektrische scooters bij. Bovendien kan je nu ook
met Scooty naar Berchem, met inbegrip van Berchem
Station en Zurenborg. Dus een nog ruimere keuze
voor wie zich snel in Antwerpen wil verplaatsen.”

Koen Kennis

Schepen van Mobiliteit

Vlaams Parlementslid

“Wat gaan we doen met ons leegstaand
religieus erfgoed? Het debat daarover
aangaan met de Antwerpenaar, is voor
mij zeer belangrijk.”

Fons Duchateau OCMW-voorzitter
Bart De Wever Burgemeester
“Youca Action
Day op het kabinet.
Manon Mertens
loopt een dagje mee
voor jongeren in El
Salvador.”

www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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