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EKEREN
Nieuwjaarswensen

NIEUW BUURTINFORMATIENETWERK VAN START IN MARIABURG

Ook voor N-VA Ekeren loopt 2014
stilaan op zijn laatste benen. Wij kijken terug op een actief jaar met behoorlijk wat realisaties in ons Dorp
in de Stad. Ook volgend jaar mag u
op de inzet van N-VA Ekeren blijven
rekenen. Met onze versterkte bestuursploeg blijven wij u ook volgend jaar graag informeren over de
onderwerpen die spelen in ons district.

Op 22 oktober werd een
nieuw charter voor buurtinformatienetwerk ondertekend door burgemeester
Bart De Wever, de politie
en de buurtbewoners. Het
BIN Mariaburg-Ekeren is
het tweede BIN op Ekers
grondgebied en het 41ste in
Antwerpen.

Ivo Legon, Kathy Kimpe, Sabine Coene, Ludo Van
Reusel, Lieve Van der Veken, Annemie Plompen,
Nathalie Weeremans, Koen Palinckx,
Ann Koekhoven, Kristel Somers.

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

Bij het begin van een nieuw jaar past
het natuurlijk elkaar het allerbeste
toe te wensen. Het gaat u, en al wie
u dierbaar is, goed in 2015!
Ivo Legon, voorzitter,
en het voltallige N-VA-bestuur
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Het aanwezige Ekerse districtscollege klinkt
samen met voorzitster Martine Voets en
burgemeester De Wever op de start van BIN
Mariaburg-Ekeren. (foto W&F)

Een buurtinformatienetwerk
(BIN) is een gestructureerd
samenwerkingsverband tussen burgers uit een bepaalde
wijk of buurt, het gemeentebestuur en de lokale politie. Het bevordert de sociale
controle en vergroot het veiligheidsgevoel in de buurt. Preventieve ideeën en tips
worden gecoördineerd verspreid. Bovendien is gebleken dat in wijken waar een
BIN gerealiseerd werd, het aantal inbraken of pogingen tot inbraak drastisch verminderde.
“Horen, zien en melden. Samen gaan we voor een veilige buurt”, aldus districtsvoorzitter Koen Palinckx.

11 NOVEMBERHERDENKING
IN EEN NIEUW KLEEDJE
Onder impuls van de N-VA besliste het districtscollege om de viering van Wapenstilstand
aan het monument van de gesneuvelden in een
nieuw kleedje te steken. Voortaan wordt de
jeugd bij de herdenking betrokken, en keren we
terug naar de aloude traditie van een neutrale
burgerlijke plechtigheid. Voor het eerst werden
de namen van de gesneuvelde Ekerse soldaten
uit beide Wereldoorlogen voorgelezen. Leerlingen van de Stedelijke Academie droegen gedichten voor. Met het spelen van de Essex
Scottish Regimental March op doedelzak werd
hulde gebracht aan het Canadese regiment dat
Ekeren in 1944 bevrijdde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Ekeren op ’t Schoon Verdiep
Het is net middernacht gepasseerd als
ik op de bus naar Ekeren zit. Nee, ik
ben niet vies van het openbaar vervoer
en laat de auto met plezier thuis, kwestie van mijn ecologische voetafdruk
wat te beperken. De gemeenteraad is
vandaag voor de zoveelste keer weer
niet rond geraakt. Ontelbare arbitraire
tussenkomsten van de oppositie zorgen ervoor dat we morgen dinsdag
nog eens mogen terugkomen.

Terug naar Oosterweel
Weer die Oosterweelverbinding die de
oppositie liever langs Ekeren ziet
lopen, oeverloze discussies over Park
Spoor Oost waar de oppositie geen
parkeerplaatsen wil, kritiek op de
plannen voor Cultureel centrum Hoboken waar de bevoegde schepen

countert met de succesvolle oplevering
van het prachtige cultureel centrum in
Ekeren.

sies zijn trouwens openbaar. Kom dus
gerust eens een keer kijken om ons aan
het werk te zien.

Ekerse belangen

Ondertussen is het bijna 1 uur in de
ochtend en ben ik aan mijn eindhalte
op de Bilderdijk. Na een korte nachtrust gaan we er morgen weer volop tegenaan voor
de belangen
van ons Dorp
in de Stad.

Tussendoor keuren we nog enkele
nieuwe straatnamen goed voor Ekeren. Om maar aan te geven dat Ekeren
wel degelijk in beeld komt op ‘t
Schoon Verdiep, of het nu gaat over
ondersteuning van Ekerse sportverenigingen of het bespreken van veilige
mobiliteitsoplossingen voor ons district. Als enige Ekerse N-VA-mandataris waak ik over de belangen van
Ekeren, niet alleen in de gemeenteraad
maar ook in de vele commissies
en fractievergaderingen. Vermoeiend
werk, maar ook ontzettend boeiend. De gemeenteraden en commis-

DANNY FEYEN,
gemeenteraadslid

Monumentale toegangspoort Ekerse begraafplaats wordt gerestaureerd
Ludo Van Reusel, districtsschepen voor de N-VA en Philip Heylen, de Antwerpse schepen bevoegd voor Patrimonium en Begraafplaatsen, slaan de handen in elkaar om het Ekerse poortgebouw in zijn oude glorie te herstellen.
Het unieke gebouw met centrale koetsdoorgang en laterale doorgangen voor voetgangers valt op door zijn leien
schilddak en markante hoektorens. Reeds in 2011 werd in een eerste fase het dak gerestaureerd. Het huidige districtsbestuur nam in het najaar de draad weer op met de aanleg van een nieuwe kasseiweg van aan het poortgebouw tot in
het hart van de begraafplaats zelf. Op de vlakke, comfortabele kasseiweg is het nu aangenaam wandelen.

Heraanleggen toegangsweg
In 2015 wordt de rest van het gebouw
onder handen genomen en tot slot zal
ook de toegangsweg tot het gebouw worden heraangelegd. Zo kunnen vanaf midden 2015 de Ekerse uitvaarten opnieuw,
zoals in het verleden, op een stijlvolle
manier via het statige poortgebouw
plaatsvinden.

Stapsgewijze ontwikkeling
Het districtsbestuur werkt aan een beheersplan voor de stapsgewijze, verdere
ontwikkeling van onze begraafplaats in
de komende jaren.

ekeren@n-va.be

Burgemeester Bart De Wever zet strijd
tegen criminaliteit en overlast onverminderd verder
De Wever: “Ons drugsteam pakt elke maand zo’n 70 drugdealers op, en het aantal gewelddadige
diefstallen blijft dalen. Na onze preventiecampagne op de Brouwersvliet, daalde het aantal
inbraken in auto’s daar met 60 procent. ”Om de overlast rond het Centraal Station aan te pakken,
werd het alcoholverbod op de openbare weg uitgebreid. En door het bedelverbod in AntwerpenNoord kunnen mensenhandelaars niet langer grof geld verdienen op de kap van de zwaksten in
onze stad.

Van zeven taksen naar één voor horeca
“Momenteel zijn er zeven verschillende belastingen voor de horeca”, aldus Koen Kennis. “Dat
systeem leidt tot een grote papierberg voor stad en horeca en daarom vervangen we dit nu door
één horecabelasting.” De operatie zelf heeft weinig effect op het stadsbudget. De
belangenorganisatie Horeca Vlaanderen zette schepen Kennis in de bloemetjes: “Voor het eerst
werd er vooraf overleg gepleegd. In het verleden kregen we alleen maar te horen wat het
stadsbestuur had beslist.”

Nieuw Zuid wordt duurzaamste wijk
dankzij schepen Ait Daoud
Project Warmte@zuid is het warmtenetwerk dat gebouwd zal worden in de wijk Nieuw Zuid. Een
warmtenetwerk bestaat uit één centrale die energie levert voor zo'n 5 000 bewoners. Nieuw Zuid
wordt zo de duurzaamste wijk van Vlaanderen én het eerste grootschalige warmtenetwerk in
Vlaanderen dat als model zal dienen voor duurzaam energieverbruik. Op termijn wordt gekeken
naar het gebruik van restwarmte.

Extra zwembad Wezenberg voor Antwerpen
De uitbreidingswerken van zwembad Wezenberg zijn gestart. Als de werken volgens plan verlopen,
zal de nieuwe zwemkuip in het najaar van 2015 in gebruik worden genomen. Zo kunnen onze
Vlaamse topzwemmers zich optimaal voorbereiden voor de Olympische Spelen in Rio. “Het bad
wordt uitgerust met de laatste hoogtechnologische faciliteiten. Hiermee wordt Antwerpen hét
topsportcentrum voor zwemmen in Vlaanderen. Ook de Vlaamse regering met Vlaams minister voor
Sport Philippe Muyters investeert mee in deze uitbreiding”, zegt schepen voor Sport Ludo Van
Campenhout. Omdat de trainingen van de topsporters dan wegvallen in de bestaande Wezenberg en
de zwembaden Groenenhoek en de Schinde, komen er ook meer uren vrij voor publiek en scholen.

Restauratie Schyvenorgel gestart
Half september zijn de restauratiewerken aan het monumentale Schyvenorgel in de kathedraal
van Antwerpen van start gegaan. De provincie investeert zo'n 1,3 miljoen euro in de restauratie,
waarvan de Vlaamse overheid 60 procent op zich neemt. Gedeputeerde Luk Lemmens: “Het
Schyvenorgel is het grootste kerkorgel van ons land en een beschermd monument. De restauratie
zal zo’n drie jaar in beslag nemen, waarna het orgel beter dan ooit zal klinken. De demontage is nu
volop aan de gang.”

www.n-va.be/ekeren

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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