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Nieuwe Ekerse raadzaal

EKEREN
Nieuwe speeltuin in het Hagelkruispark
Binnenkort openen we deze prachtige, geheel vernieuwde speeltuin
in het Hagelkruispark. Van zodra
het weer een ietsje beter is kunnen
de kinderen hier naar hartenlust
komen spelen!

“Nu kunnen we de witte zaal constant gebruiken als trouwzaal wat
veel gemakkelijker is als je weet
dat er tegenwoordig
meer
huwelijken zijn
op weekdagen”,
aldus Districts
voorzitter Koen
Palinckx.
Koen Palinckx,
districtsvoorzitter
Ekeren

www.n-va.be/ekeren

N-VA Ekeren nieuwjaarsreceptie

Enkele sfeerbeelden van onze fijne nieuwjaarsreceptie in open lucht met vuurkorven, warme chocomelk, dampende glühwein en veel volk op de dikke-truienNieuwjaarsreceptie van N-VA Ekeren.

N-VA Ekeren trekt de grenscorrecties op gang

We blijven werk maken van een belangrijke verkiezingsbelofte: het hertekenen van
de Ekerse districtsgrenzen en het overdragen van de wijken Schoonbroek, Edison
en Rozemaai naar Ekeren. Je leest er alles over in ons volgend huis-aan-huisblad.

Bezoek het Vlaams Parlement!
Op zaterdag 28 maart bezoekt N-VA Ekeren het Vlaams
Parlement. We krijgen een rondleiding van Annick De
Ridder. Inschrijven kan via ekeren@n-va.be

V.U.: Ivo Legon, Gerardus Stijnenlaan 183, 2180 Ekeren

Op maandag 23 maart kunnen de
Ekerse raadsleden kennismaken
met de nieuwe raadszaal op de eerste verdieping van het districtshuis
in het Veltwijckpark. Dan wordt
het nieuwe meubilair en een gloednieuwe geluids- en steminstallatie
in gebruik genomen. Tot eind februari werd de trouwzaal maandelijks
omgebouwd tot raadszaal. Maar na
de verhuis van de administratieve
diensten kwam het vroegere secretariaat vrij en was het logisch om deze
ruimte in te richten als nieuwe raadszaal. Voortaan zitten de raadsleden
in een boog en kan het publiek de
raad beter volgen van op comfortabele stoelen en krijgt de pers ook een
eigen stek.

Stap voor stap wordt dit kleine
parkje stevig geherwaardeerd. De
komende jaren volgen nog de gymhal met nieuwe accommodatie voor
drie sportclubs, heel wat groenaanplantingen, een kleuterspeelzone,
nieuwe paden en een eetbare tuin!

Loop samen met N-VA Stad Antwerpen
de 10 Miles 2015 en ontvang gratis een
uniek shirt!

Heraanleg Kloosterstraat, Dorpstraat en omgeving goedgekeurd
Aansluitend op de werken aan het
Kristus-Koningplein worden de Kloosterstraat, Dorpstraat, Blarenstraat en
Jozef De Weerdtstraat onder handen
genomen. Bij deze heraanleg staan veilige schoolomgevingen en mooie winkelstraten centraal. Om het voetpad
in de Kloosterstraat voldoende breed
te maken en zo de veiligheid voor
schoolkinderen te verhogen, voert het
district eenrichtingsverkeer in tussen
de Moretuslei en het kruispunt met de
Driehoekstraat, in de richting van het
Kristus-Koningplein. Met de heraanleg

van de Kloosterstraat en Dorpstraat zet
het district ook een nieuwe stap in de
opwaardering van het winkelcentrum
van Ekeren. De brede voetpaden, fietsbeugels, bomen en extra parkeerplaatsen verhogen het comfort voor de klanten van lokale handelaars.
“Momenteel wordt een bouwvergunningsdossier opgemaakt, waarna de
aanbestedingsprocedure begint te lopen. We streven ernaar om de werken
te starten in het najaar van 2015”, zegt
districtsschepen Ludo Van Reusel.

Nieuw reglement laureatenviering
De districtsraad keurde op 23 februari een nieuw reglement goed dat de viering van sportlaureaten regelt. Zo zal
op 29 mei voor het eerst zowel een trofee voor ‘Sportverdiensten’ alsook een trofee voor ‘Ekerse Sportpersoonlijkheid’ worden uitgereikt.
De trofee voor Sportverdiensten wordt toegekend aan iemand die niet behoort tot een van de bekende categorieën
van de officiële kampioenschappen. “Op die manier willen wij elke sporter aanmoedigen in zijn sportbeoefening”,
aldus onze schepen van Sport
Sabine Coene.

Sabine Coene
Districtsschepen Ekeren

De trofee voor de Ekerse
Sportpersoonlijkheid
zal
gaan naar diegene die op
sportief vlak een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet
en daarmee ons district op de
kaart heeft gezet. Nominaties
voor deze trofee kunnen on
line worden ingediend. Noteer alvast uw favoriet en vergeet niet te stemmen!

De Antwerp 10 Miles zijn inmiddels uitgegroeid tot een klassieker voor ieder
zichzelf respecterend loper. Elk jaar vinden duizenden Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Ook N-VA
Stad Antwerpen blijft niet achter en neemt met een uitgebreide delegatie deel
aan de editie van dit jaar, op 26 april 2015.
Bent u een goedgeoefend of recreationeel loper die al sportend geld wil
inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij uw schouders
onder de behandeling van peuter Sterre. Wij hopen, samen met u, een mooi
bedrag bij elkaar te lopen om de betaling van de hoge medische kosten mee
mogelijk te maken.
Ludo Van Reusel
Districtsschepen Ekeren

N-VA Ekeren kaart mobiliteitsproblemen op oudejaar aan
Eind januari keurde de Ekerse districtsraad een voorstel
tot advies goed dat de N-VA had ingediend. Het advies
komt neer op een verzoek van de Ekerse districtsraad aan
het stadscollege om snel een bovenlokaal overlegplatform
op te starten, in gezamenlijk overleg met De Lijn en de
omliggende Antwerpse gemeenten. De bezorgdheid rond
deze bussen is ontstaan door berichtgeving in de pers dat
“De Lijn afweek van haar gebruikelijke trajecten in Ekeren
op eindejaarsnacht 2014, omdat
het district Ekeren geen bijdrage heeft betaald aan De Lijn.”
“We zijn tevreden dat de Ekerse districtsraad een duidelijk
standpunt inneemt rond het
vervoersaanbod tijdens de oudejaarsnacht en samen met de
stad wil zoeken naar een betere
en gedragen regeling die gelijkKristel Somers
waardig is voor alle districten
N-VA-fractieleider
en gemeenten”, aldus N-VAEkeren
fractieleider Kristel Somers.

Germinalstraat in Ekeren
Onder impuls van de N-VA-fractie heeft het districtsbestuur beslist
om de voormalige voetbalclub Germinal Ekeren te huldigen door
één van de straten in de nieuwe verkaveling aan de vroegere Rozentuin, Germinalstraat te noemen. De straat komt zo recht tegenover
het Veltwijckpark en slechts op enkele honderden meters van de
plek waar het stadion van de club zich ooit bevond.
“De Germinalstraat vormt een gepast eerbetoon aan de voetballers, medewerkers en
supporters van deze Ekerse topclub”, aldus districtsvoorzitter Koen Palinckx. Als
de bouwwerken volgens plan verlopen heeft Ekeren nog voor het einde van 2015 zijn
Germinalstraat.

ekeren@n-va.be

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
1.

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be
met de melding van de volgende gegevens:
Naam - adres - GSM nummer - e-mailadres geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen:
Ladies Run -Short Run - 10 Miles - Marathon Kids Run / Uw maat voor het gratis t-shirt
Betaling dient te gebeuren voor 29/03/15.
Betaling enkel via overschrijving

2.

U stort het verschuldigde bedrag op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van:
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u
deelneemt. Geen betaling=Geen deelname

Trek uw loopschoenen aan en kies
voor één van de volgende trajecten
• Ladies Run 5km
• Short Run 5km
• 10 Miles
• Marathon
• Kids Run

€ 12
€ 12
€ 25
€ 55
€5

Wij kijken er naar uit om u op 26 april 2015 als deelnemer te
verwelkomen, zodat u samen met alle andere deelnemers een mooie
persoonlijke prestatie kan neerzetten. Aarzel niet om uw familieleden
mee over de streep te trekken en deel te nemen. Of uw vrienden of
collega’s …

Burgemeester Bart De Wever doet
warme oproep aan Antwerpen om
haar hart te tonen voor kleine Sterre

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u
gekozen bedrag op onze rekening.
Sponsorgeld kan nog tot 25 april gestort worden op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: “Ik toon
mijn hart voor Sterre!”

“Eind vorig jaar werd Sterre, toen anderhalf, door een geestelijk
gestoorde man aangevallen met een schroevendraaier in een
supermarkt. Het meisje uit Deurne zal na deze onbegrijpelijke daad van
zinloos geweld gedeeltelijk blind blijven.

”Als vader van vier kinderen kreeg ik het ijskoud bij het horen van dit vreselijke
nieuws, en ik ben er zeker van dat het verhaal van Sterre niemand onberoerd laat. Haar
ouders zullen de komende jaren worden geconfronteerd met aanzienlijke medische en
gerechtelijke kosten.
Ik roep alle lopers op de Antwerp Ten Miles dan ook op om met hun
sportieve prestatie de ouders van Sterre te steunen. En wie zelf niet zo
sportief is, kan bijdragen door (een van) onze N-VA-lopers te sponsoren.
Hoe u dat kan doen, leest u elders op deze pagina.”
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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