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EKEREN
Ekeren bekroond in
wedstrijd ‘Groene Lente’

NIEUWE GYMHAL
EKEREN KLAAR IN 2017

De Vereniging Voor Openbaar Groen
(VVOG) bekroonde in december vorig
jaar de beste gemeentelijke groenprojecten en bloemenrealisaties die het afgelopen jaar deelnamen aan de wedstrijd
‘Groene Lente’.

Aan het Hagelkruispark verrijst tegen 2017 een gloednieuwe gymhal. Het districtsbestuur heeft 100 000 euro vrijgemaakt voor de omgevingsaanleg rond het
nieuwe gebouw. Met deze toezegging geraakt het budget voor de bouw van
de nieuwe gymhal in Ekeren helemaal rond. Een dossier dat reeds was opgestart door districtsschepen Sabine Coene in de legislatuur 2001-2006 wordt zo
tot een goed einde gebracht.
Sporting A wil zo veel mogelijk Antwerpenaars aanzetten tot bewegen. Daarom
wil de stad moderne en aangepaste sportaccommodaties voorzien voor verschillende Antwerpse sportverenigingen. De Ekerse turnclub Deugd en Moed had al
langer plannen om een gymhal te bouwen. Onder impuls van Ekers gemeenteraadslid Danny Feyen en Ekers districtschepen van Sport Sabine Coene en met
de volle steun van Antwerps sportschepen Ludo van Campenhout, werd gekozen
voor het Hagelkruispark, vlakbij het zwembad en sportcentrum De Schinde.
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De VVOG organiseert deze wedstrijd
reeds sinds 1979 met de bedoeling het
gemeentelijk openbaar groen te promoten door creatieve en vernieuwende
groenprojecten in de kijker te plaatsen.
Het is voor het eerst dat ons groene
dorp in de stad deelnam en meteen kregen we al een prijs van de vakjury. Ekeren is gelauwerd met twee symbolische
bloemen in de categorie ‘Gemeente in
bloei’. Onder meer dankzij de aanplantingen rond het kasteel Veltwijck, de rotondes op de Veltwijcklaan en de
bloemenpracht aan het zwembad De
Schinde.
“Het succes van Ekeren zit hem vooral
in de creatieve en originele plantenmix
met een pesticidenvrij karakter. Zo beschikken we over een enorm arsenaal
aan kleuren, vormen en geuren”, aldus
districtsschepen Ludo Van Reusel.
“Vanaf nu gaan we samen met de
Ekerse groendienst de uitdaging aan
voor een derde bloem.”

www.n-va.be/ekeren

“Het voorontwerp ligt ondertussen vast en de bouw start in het voorjaar van 2016
en zal een jaar in beslag nemen. De opening is voorzien voor augustus 2017. Met
deze gymhal wordt de omgeving van het Hagelkruis nog een grotere sportsite”,
aldus districtsschepen Sabine Coene.

LIJN 12 IN HET VOORSTADSNET
Tijdens de districtsraad van maandag 15 december was er wat commotie rond een voorstel
tot advies van de oppositie. Toch straf dat hun
geheugen zo kort is … Op dezelfde dag stond
immers op de Antwerpse gemeenteraad een
voorstel tot motie geagendeerd van N-VAgemeenteraadslid Franky Loveniers om een voorstadsnet uit te bouwen. Een
motie die unaniem werd goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad.
Deze motie bevestigt meteen wat N-VA Ekeren al meer dan een jaar bepleit: het is
geen goede oplossing om een tramverlenging te voorzien op enkele honderden
meters van een spoorlijn die opgewaardeerd kan worden tot een voorstadsnet met
lightrail. Daarom zijn wij resoluut tegen een tramverlenging en kiezen wij voor
het uitbouwen van een voorstadsnet op lijn 12. Samen met de schepen voor
Mobiliteit Koen Kennis blijven we dit vanuit het Ekers college van nabij opvolgen.
Al wie beweert dat het Ekers bestuur geen voorstander is van zo’n gewestelijk expressnet, raden wij aan even dit nieuwsbericht uit 2012 op te halen op onze website: ekeren.n-va.be/lijn-12-het-voorstadsnet
Al is de sp.a-leugen nog zo snel….de N-VA-waarheid achterhaalt haar wel!
Lees er alles over op bladzijde 2.
DENKEN.DURVEN.DOEN.

Verhuis wekelijkse markt zorgt voor beroering
Enkele dagen voor Kerstmis deelden sp.a-mandatarissen
op de Ekerse wekelijkse markt pamfletten uit tegen de verhuis van de markt naar een nieuwe locatie. Groot was onze
verbazing over dit gebrek aan terughoudendheid, want
nog maar enkele dagen tevoren had districtsvoorzitter
Koen Palinckx (N-VA) in een uitgebreide tussenkomst tijdens de districtsraad alle beslissingen tussen 2010 en 2013
in dit dossier overlopen, inclusief de beslissingen genomen
door de vorige districtsvoorzitter Ronny Kruyniers (sp.a).

De verhuis van de wekelijkse markt
gebeurt mee op basis van
beslissingen die genomen zijn
door … de sp.a.

Op het districtscollege van 7 februari 2012 werden de randvoorwaarden geformuleerd voor het verplaatsen van de
markt. In een 12 pagina’s tellende nota werden zes onderzochte locaties opgelijst waarvan er drie haalbaar waren.
Uiteindelijk werd de locatie op het Kristus Koningplein
met uitloper in de Jozef de Weerdtstraat weerhouden.
“Wij bouwen nu verder op deze beslissing. Alle alternatieven zijn goed onderzocht en er was ook al overleg met
markthandelaars en plaatselijke bewoners. Dit alles zonder
noemenswaardige weerstand van beide groepen”, aldus
districtsvoorzitter Koen Palinckx.
“Zopas keurde het districtscollege het definitieve ontwerp van heraanleg van de Kloosterstraat en de Dorpsstraat goed. Wij hebben op een zeer constructieve
manier kunnen samenwerken met de Verenigingen
van markthandelaars. Zij zijn zeer tevreden dat de
markt in het centrum blijft, en een nieuwe stek krijgt
op het gloednieuwe Kristus Koningplein.“, reageert
districtsschepen van Markten en Foren Sabine Coene.

Voorlopige bescherming van acht Ekerse monumenten goedgekeurd
Minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor
Onroerend Erfgoed, heeft het beschermingsdossier van
acht monumenten voor Ekeren ondertekend.
• Villa Louise, Bist 125
• Villa ’t Bellenhof, Bist 52
• Villa Les Rochers, Bist 54
• Villa Kerckx, Bist 66
• Villa Albert met personeelswoningen, Edward Caertsstraat 39, Weerstandersstraat 60-62
• Villa Carlo, Fortuinstraat 15-17
• Villa Leon de Ridder, Hof van Delftlaan 41
• Monument voor de gesneuvelden, Veltwijcklaan
Met deze beslissing zal het aantal beschermde monumenten in Ekeren van twee naar tien gaan. Het is uniek in de
monumentenzorg dat de bevoegde minister met één pennentrek acht monumenten in één gemeente beschermt.
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Districtsvoorzitter Koen Palinckx heeft vanuit zijn bevoegdheid voor Erfgoed en Cultuur gedurende vier jaar getrokken aan deze dossiers en is bijzonder verheugd met het
resultaat van al het voorbereidend werk.
Koen Palinckx: “Ons mooie Ekeren krijgt er 8 monumenten
bij. Eindelijk krijgt de wijk Sint-Mariaburg met deze bescherming van
zes private woningen de nodige erkenning omwille van haar uniek en
waardevol karakter. De villa in de
Hof van Delftlaan in de wijk Donk
van architect J.J. Jacobs is een
prachtvoorbeeld van het naoorlogs
modernisme en typeert de SintKOEN PALINCXK,
Lucaswijk.”
districtsvoorzitter
Ekeren

Bart De Wever kijkt terug op vruchtbaar 2014
Het Antwerpse stadsbestuur heeft dit jaar hard gewerkt om de kracht van verandering voelbaar te
maken in onze stad. De criminaliteit daalt nu al twee jaar op rij, en we investeren in een leefbare
stad die zichzelf volop vernieuwt. En dat zonder de factuur door te schuiven naar de
Antwerpenaar.
Burgemeester Bart De Wever: “Ook in Brussel heb ik dit jaar hard gewerkt voor Antwerpen. Een
rechtvaardig migratiebeleid, nultolerantie voor drugs, een hoger leefloon, meer middelen tegen
radicalisering: allemaal dringend nodig voor Antwerpen, en allemaal opgenomen in het nieuwe
regeerakkoord.”

Antwerpen sport meer
Steeds meer Antwerpenaars zetten zich aan het sporten en zo maakt de stad haar reputatie als
voormalige Europese Sporthoofdstad en één van de 21 Olympische steden waar. Uit de nieuwste
gegevens van de Antwerpse Monitor blijkt dat 57,5 procent van de ondervraagde Sinjoren zegt de
laatste week te hebben gesport. In 2010 was dat nog maar 49.5 procent: een stijging van 8 procent.
Het aantal mensen dat zegt nooit te sporten is gedaald van 24,9 tot 20,7 procent. “Sport heeft in
onze stad dan ook een sterke gemeenschapsvormende rol. Het brengt mensen dichter bij elkaar”,
reageert schepen voor Sport Ludo Van Campenhout.

Overlast in sociale woningen aanpakken
Schepen voor Wonen Fons Duchateau heeft een actieplan klaar om de overlast voor huurders in
sociale woonblokken aan te pakken. “Iedereen heeft recht op veilige, aangename woonomgeving.
We moeten minder begrip opbrengen voor mensen die voor overlast zorgen en meer voor de
mensen wiens leven door overlast wordt vergald. De kleine minderheid die zich ondanks
duidelijke regels en sensibiliseringscampagnes niet aan de regels houdt, gaat het voortaan voelen.
Wie sluikstort, zal beboet worden. Wie vandalisme pleegt, zal vervolgd worden. De tijd van
vriendelijk vragen en eindeloos geduld, is nu echt voorbij”, aldus Fons Duchateau.

Vernieuwde Scheldekaaien brengen stad dichter bij de stroom
De heraanleg van de Scheldekaaien moet onze stad dichter bij de stroom brengen. In de eerste plaats
moet de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden om de stad Antwerpen te
beveiligen tegen mogelijke overstromingen. Dat geeft ons de mogelijkheid om van de kaaien een
kwalitatieve publieke open ruimte te maken aan het water. “We bekijken zone per zone naar
mogelijke invullingen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. “Een combinatie
sport, spel, vrije tijd en terras zoals in Park Spoor Noord, het moet allemaal kunnen.
Deze legislatuur zouden de Droogdokken bijna afgewerkt moeten zijn. En Sint-Andries
en Zuid en Mexiconatie kunnen we af hebben.”

Nieuwe kansen voor jonge, creatieve ondernemers
Koen Kennis, schepen van Middenstand: “In oktober ging het pop-upproject De Nieuwe Natie
van start in de Wilde Zee. Hiermee geven we beginnende, creatieve ondernemers in het hart van
ons winkelcentrum een plek om hun producten en concepten te testen of te promoten in een
realistische marktomgeving. Zes ondernemers richtten inmiddels een originele zaak op en kunnen
terugkijken op een succesvolle start. Met begeleiding op maat rekenen we op een geslaagd
experiment en een aantal permanente vestigingen als eindresultaat. Het komende halfjaar wisselen
verschillende deelnemers elkaar af, zodat de shoppers steeds nieuwe concepten en producten
kunnen ontdekken.”
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Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



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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