
De N-VA verkozenen uit Ekeren 
duiken de wijken van hun district 
in! Alle inwoners van het district 
Ekeren worden voor dit eerste 
wijkbezoek uitgenodigd op 26 april 
2014 van 14 tot 17 uur in de wijk 
Mariaburg aan het Van de Weyn-
gaertplein. Hier kan iedereen dan 
N-VA verkozenen in de districts-, 
provincie- en gemeenteraad ont-
moeten en krijgt u de kans om onze 
mandatarissen te spreken over hete 
hangijzers in de wijk.
Om dit alles vlot te laten verlopen 
kan u uw vragen en opmerkin-
gen op voorhand achterlaten via 
ekeren@n-va.be.

WIJKBEZOEK N-VA
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EKEREN

www.n-va.be/ekeren

Bewonersvergaderingen over het 
Ekerse bestuursakkoord, de sche-
penen gaan persoonlijk met u in 
dialoog. Dinsdag 11 maart 2014 van 
20 tot 22 uur: zaal Ekers Hof, Groot 
Hagelkruis 6/1

WintervuurEKEREN LUISTERT
Van 28 december tot 4 januari streek Wintervuur neer in het Veltwijckpark, dat 
voor de gelegenheid werd omgedoopt tot Wintervuurplein. 
Met 4000 bezoekers werden de verwachtingen tijdens de startavond al ruim 
overtroffen. 
Een grote diversiteit in de programmatie, van de mensen van Wintervuur zelf 
tot de lokale verenigingen, kreeg iedereen de kans om zich tijdens dit festival te 

manifesteren. Nieuw was het evenement “Gluren 
bij de buren”, waarbij verhalen werden verteld in de 
huizen van Ekerenaars zelf.
Na 10 dagen kon men vaststellen dat deze editie een 
groot succes was. Met 28000 bezoekers en demassale 
belangstelling bij alle evenementen op en rond het 
gezellige Wintervuurplein, de organisatoren zeer 
tevreden.
“Met dit cultuurfestival hebben we ons district in de 
kijker geplaatst”, aldus districtsburgemeester Koen 
Palinckx, die ook bevoegd is voor cultuur. Ludo Van Reusel - Koen Palinckx 

Annemie Plompen - Kristel Somers 

Nieuwjaarsreceptie district Ekeren 04/01
Op de laatste dag van het Wintervuurfestival bood het 
district Ekeren zijn inwoners na jaren van voorjaarsrecepties 
opnieuw de traditionele nieuwjaarsreceptie aan. Op de 
feeërieke locatie konden de Ekerenaars samen met het 
districtsbestuur nagenieten van de voorbije feestperiode 
en vooruitblikken naar het komende jaar.  Bij een hapje en 
een drankje kon men zijn mandatarissen en raadsleden in 
een aangename en ongedwongen omgeving vragen stellen. 
Zulke laagdrempelige momenten van inspraak zijn voor 
de N-VA belangrijk en worden steeds door de betrokkenen 
erg op prijs gesteld. Het spreekt dan ook voor zich dat onze 
mandatarissen met een grote delegatie aanwezig waren.

Districtsburgemeester 
Koen Palinckx

Appelbollenloop 12/01

De N-VA Ekeren sportievelingen

Op zondag 12 januari organiseerde het district Ekeren  een recreatieve jogging in park 
Hof de Bist. Onder begeleiding van monitoren van  joggingclub van AC Break, kon 

je om 9u30 starten aan het kasteel in het park, voor 
een ronde van 6 of 11km doorheen de wijken Donk, 
Centrum en St Mariaburg.  Vanaf 10.00 uur kon je 
deelnemen aan de vrije loop van 2 kilometer in het 
park zelf. Elke jogger werd na afloop beloond met een 
heerlijke warme appelbol. Districtsschepen Sabine 
Coene blikt met veel genoegen terug naar de deelname 
van ruim 350 joggers, waaronder een zeer sportieve 

N-VA-delegatie. Hiermee benadrukten  we het belang dat we hechten aan sport voor 
onze inwoners en vooral voor onze jeugd, maar ook dat de N-VA steeds bereid is 
dergelijke initiatieven mee te ondersteunen.



ekeren@n-va.be

Nieuwjaarsreceptie N-VA Ekeren
Onze nieuwjaarsreceptie in het Ekers Hof kon rekenen op een sterke belangstelling van leden en sympathisanten.  Dank-
zij de vele helpende handen en de lekkere hapjes bereid door onder andere enkele van onze districtsraadsleden, was de 
smaakvol aangeklede zaal klaar voor “de verandering”.  De gastspreker was schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de 

Velde, die een mooie uiteenzetting hield over zijn bevoegdheid binnen Antwerpen en 
dan vooral over de samenwerking met het district Ekeren.

Daarna namen onze voorzitter Ivo Legon en onze districtsburgemeester Koen Palinckx 
in een gezamenlijke speech het woord. Ivo sprak daarin zijn trots uit om voorzitter te 
mogen zijn van dit mooie en gedreven N-VA-team. Voorts riep hij op om mee de schou-
ders te zetten onder de uitdagingen die dit belangrijke verkiezingsjaar voor de N-VA met 
zich meebrengt. Wanneer we hier het verschil kunnen maken door mee op de diverse 
bestuursniveaus onze stem te laten horen , schrijven we geschiedenis.  “We beseffen 
zeer goed waarom we dit moeten doen. Om een betere toekomst mogelijk te maken. 

Voor ons, voor onze kinderen en voor hun kinderen. Daarover gaan de verkiezingen. Over opnieuw vooruit geraken. Over 
verandering : Verandering voor Vooruitgang.”

Koen beklemtoonde de resultaten die het districtsbestuur onder leiding van de N-VA reeds realiseerde in het afgelopen 
jaar. “De nadruk lag hierbij vooral op de leefbaarheid en de kleinschaligheid van Ekeren, waarbij het dorpse karakter en 
de eigenheid van Ekeren - als dorp in de stad - werd versterkt.”  Koen gaf een beknopte opsomming waaronder: geen tram 
door Ekeren,  besparing op aanleg Kristus-Koningplein en Ekeren luistert. Het allerbelangrijkste was echter de goedkeu-
ring van het meerjarenplan 2014-2019. Hierin werd duidelijk vastgelegd wat deze bestuursploeg de komende jaren wil en 
zal verwezenlijken. In dit plan zijn de investeringsprojecten in straten, pleinen, fiets-
paden, parken en speeltuinen een prioriteit. De steun voor verenigingen en de verdere 
uitwerking van het Masterplan voor Ekeren kreeg hierin ook de nodige aandacht. Tot 
slot werden ook de grenscorrecties in het plan opgenomen en Koen benadrukte dat deze 
bestuursploeg de vaste wil heeft om ze te realiseren. Onze districtsvoorzitter sloot zijn 
speech af door met vertrouwen naar de toekomst te kijken, waarbij hij en het voltallige 
bestuur zich gesteund weten door een sterk en hecht team.

De talrijke aanwezigen, waaronder de burgemeesters van Brasschaat en Stabroek, resp.  
Jan Jambon en Rik Frans, reageerden enthousiast en klonken samen om dit belangrijke 
verkiezingsjaar in te zetten.

Realisaties november-december 2013
Tijdens de laatste maanden van 2013 werden er weer 
verschillende zaken gerealiseerd door het Ekerse districts-
bestuur. Ook hierbij konden onze N-VA-mandatarissen 
duidelijk hun stempel drukken en zo mee aantonen dat er 
wel degelijk sprake is van een krachtdadig beleid, waarbij 
het bestuur de zaken aanpakt en knopen doorhakt !  We 
geven u hierbij een opsomming en korte toelichting.

Bestratingswerken
Asfaltering parking KSK 
Donk aan de sportterreinen 
Oude Landen. De parking 
bestond voorheen uit een 
locatie met zand en keien die 
na regenweer regelmatig vol 
plassen en putten stond. Voor 
onze eigen inwoners en de 
vele gebruikers van buiten 
ons district was dit een doorn 

in het oog. Nu is de parking een locatie die naam waardig en 
kunnen onze clubs de komende jaren zonder schroom bezoe-
kers en spelers degelijk ontvangen.  

Asfaltering Jos Craeybeckxlaan en Oude Baan. De werken zijn 
volledig uitgevoerd.
Werken tegen wateroverlast in de Schoutlaan (speeltuin) wer-
den volledig uitgevoerd.
Werken in uitvoering

 De plannen voor de he-
raanleg van de Onze-Lie-
ve-Vrouwestraat werden 
definitief goedgekeurd. 
Van zodra de voorberei-
dende werken zijn uitge-
voerd, kan de heraanleg 
van start gaan. 
In het parkdomein Hof de 

Bist zijn de bouwwerken voor het nieuwe chirolokaal gestart 
op de site van de gemeentedepots. Op 16 februari volgt de 
officiële eerste steenlegging in aanwezigheid van stedelijk 
jeugdschepen Nabila Ait Daoud (N-VA).
In februari verhuist het Documentatiecentrum van de Ant-
werpse Noorderpolders naar zijn definitieve bestemming in 
de voormalige conciërgewoning van het kasteel Veltwijck.

Parking KSK Donk

Heraanleg O.L.Vrouwestraat

Ivo Legon - Koen Palinckx

Rik Frans - Rob Van de Velde 
Jan Jambon - Koen Palinckx 


