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Nieuwjaarsreceptie
met Vlaams minister
Ben Weyts
Zo

Er beweegt weer heel
wat in Ekeren
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N-VA Ekeren zet op zondag 22
januari 2017 het nieuwe jaar feestelijk
in met haar nieuwjaarsreceptie.
Ben Weyts, Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn komt samen met ons
het glas heffen op het nieuwe jaar.
Ook willen we u graag nogmaals
bedanken voor uw vertrouwen in onze
partij. Wij werken iedere dag erg hard
om Ekeren verder uit te bouwen als
een bruisend district, met behoud van
het typisch dorpse karakter. In deze
uitgave van ons huis-aan-huisblad
gaan we dieper in op onze realisaties
van de laatste maanden. Op 1 januari
staan we er weer, samen sterk met de
Ekerenaar in ons ‘dorp in de stad’.
We wensen jullie allen alvast een
schitterend 2017 toe.
Ivo Legon
Voorzitter
N-VA Ekeren

Districtsburgemeester Koen Palinckx samen met districtsschepenen Sabine Coene en
Ludo Van Reusel
Met de N-VA blijven we werk maken van de broodnodige inhaaloperatie in het
onderhoud van onze Ekerse wegen, voet- en fietspaden. De Onze-Lieve-Vrouwstraat,
de Weerstandersstraat en de Fortuinstraat zijn heraangelegd. De voetpaden in de
Waterstraat en de Kasteleinlaan werden vernieuwd. En in vele Ekerse straten werd
de toplaag van de asfalt vervangen. De werken in de Prinshoeveweg zijn al gestart en
weldra steken we ook de eerste spade in de grond van de Kloosterstraat-Dorpsstraat.
De landschapsbeheerplannen voor park
Hof de Bist en het Veltwijckpark zijn
klaar. We kunnen starten met de realisatie. Het Masterplan Ekeren-centrum werd
goedgekeurd. Voor de eerste keer is een
globale visie beschikbaar op de verdere
ontwikkelingen en mogelijkheden van
onze dorpskern. Het Masterplan wordt
opgebouwd op basis van vier figuren die
de troeven van Ekeren versterken en de
kwaliteit en het gebruik van de openbare
ruimte verbeteren.
Op het elan van de N-VA zorgen we ook
voor het Ekerse erfgoed en cultuur. Een
kunstwerk naar aanleiding van 10 jaar
gansrijden in Ekeren werd ingehuldigd.
We zorgden voor de restauratie van de
Trom van de Sint-Jorisgilde uit 1771
en lanceerden de erfgoedwebsite:
www.schattenvanekeren.be.

De Ekerse evenementenzomer was
bijzonder succesvol met absolute topper
de vernieuwde kasteelfeesten. Ekeren
bruist meer dan ooit. De eerste toeristische brochure, een architecturale
fietstocht door Ekeren Donk werd
gelanceerd en door het grote succes
gaat de brochure in tweede druk.
Ook sportief zitten we niet stil. Op initiatief van de N-VA is in het Hagelkruispark
tussen de atletiekpiste en het zwembad
de bouw van de nieuwe gymhal gestart.
De sportadviseurs kwamen net voor de
zomer een eerste keer samen, en voor de
eerste keer is dit jaar de pot van 10 000
euro aan subsidies voor sportieve evenementen volledig op.

De tweede ronde van
Ekeren Luistert! is gestart.
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Antwerps burgemeester Bart De Wever, districtsburgemeester Koen Palinckx en districtsschepen Ludo Van Reusel samen met de
BIN-coördinatoren

Ekerenaars werken mee aan veiligheid
Na het doorlopen van een stappenplan, samen met de plaatselijke bewoners, was het zover. Met een
pennentrek van burgemeester Bart De Wever en de BIN-coördinatoren Patricia Vanduffel en Raymond
Smits werden BIN Ekeren-Donk en BIN Bist opgestart.
BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk: een samenwerkingsverband waarbij een buurt zich ertoe verbindt om informatie over
verdachte zaken via de politie met elkaar uit te wisselen. “Het opstarten van twee BIN’s tegelijk is een primeur voor Antwerpen”, weet
districtsschepen Ludo Van Reusel. “Ik apprecieer enorm de inzet van de burger. BIN Ekeren-Donk is de derde en BIN Bist het vierde
Buurtinformatie Netwerk dat in Ekeren wordt opgestart”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx.

Knelpunten fietspad
Hoekakker: N-VA Ekeren luistert
Ekersesteenweg aangepakt Op 30 september konden de buurtbewoners kennis maken met het stappenplan
De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote
wegenwerken in en rond de stad op een andere
manier naar de stad te komen. Onder meer de
fiets is hiervoor een alternatief.
De stad zal daarom het fietspad op de Ekersesteenweg aanpakken. Aan de kant van de Oude
Landen krijgt de Ekersesteenweg een dubbelrichtingsfietspad dat is afgescheiden van het autoverkeer door een groenstrook. Aan de kant van de
woonwijk Rozemaai komt er een enkelrichtingsfietspad dat voor een deel door de wijk loopt.
“Ik wil de Ekerenaars verleiden om hun auto
vaker te ruilen voor de fiets en het openbaar
vervoer. Vanaf de met een fietsparking uitgeruste
Havana site wordt woon-werkverkeer per fiets
en tram aantrekkelijk
voor veel inwoners
van ons district”, zegt
Antwerps gemeenteraadslid Danny
Feyen.

voor Hoekakker. De plannen en het voorontwerp van het Masterplan werden
toegelicht door de stad Antwerpen, samen met de eigenaars. Hoekakker was
voorheen een woonreservegebied en sinds 1 januari 2016 een woongebied.
N-VA Ekeren is tevreden met de voorgestelde
plannen omtrent de complexe waterproblematiek. Het huidig overstromingsprobleem
wordt veranderd tot een kwaliteit voor de wijk.
We krijgen een prachtig ecologisch waterlandschapspark dat het hart zal vormen van
Hoekakker. Met een buffercapaciteit van
40 000 m³ kan hier meer water worden gebufferd dan nu het geval is en ontstaat een rijk
speel- en natuurgebied.

Tegelijk hadden vele buurtbewoners opmerkingen op de voorziene bebouwingen
langsheen de randen van Hoekakker. Mede op basis van de suggesties en commentaren die we kregen tijdens het infomoment hebben we een advies opgesteld
voor de districtsraad. Wij adviseren een woningdichtheid van maximaal 20
woningen per hectare, wat neerkomt op ongeveer 360 wooneenheden met voornamelijk 3 bouwlagen. Minder bouwlagen mag echter ook niet betekenen dat het
percentage verharding op Hoekakker toeneemt. De ontwikkeling van Hoekakker
moet in harmonie aansluiten bij Ekeren Donk, zodat het dorpskarakter en de
identiteit van deze wijk gevrijwaard blijven. Bovendien vragen we dat het volume
aan bijkomende woningen op Hoekakker recht evenredig in verhouding moet
staan tot structurele, haalbare en efficiënte mobiliteitsoplossingen. We adviseren
dan ook dat een nieuwe of verbeterde en onafhankelijke mobiliteitsstudie wordt
gemaakt.

Danny Feyen, Antwerps gemeenteraadslid

ekeren@n-va.be
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Lieven Gevaerttoren
nadert voltooiing

Antwerpen krijgt er grootste
cameragebied bij

Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen investeerde
3,5 miljoen euro in een nieuwe depottoren voor de
omvangrijke collectie van het provinciaal Fotomuseum. De Lieven Gevaerttoren, genoemd naar de grondlegger van de Vlaamse
foto-industrie, zal
onderdak bieden aan
meer dan een miljoen
objecten en wordt het
eerste lage energiedepot in Vlaanderen.
Dankzij deze investering kunnen we het
Fotomuseum uitbouwen
tot hét fotografisch
geheugen van Vlaanderen. We kregen het vertrouwen
van AGFA-Gevaert en van de erfgenamen van Herman
Selleslags om hun archief over te nemen, te bewaren
en te ontsluiten voor onderzoek en voor het publiek.”

Dankzij de N-VA is het bewakingscameragebied in Antwerpen de voorbije jaren verdriedubbeld. Er zijn nu meer dan 300 camera’s.
En er komen steeds nieuwe gebieden bij.
Eerder dit jaar Antwerpen-Zuid en Oud-Berchem, en nu volgen ook Deurne, Borgerhout
extra muros en de Bist in Wilrijk. Goed voor
zo’n 50 nieuwe bewakingscamera’s, meteen
de grootste uitbreiding ooit van het Antwerpse politiecameranetwerk. Burgemeester Bart
De Wever: “De criminaliteit in Antwerpen
daalde tussen 2013 en 2015 bijna met een kwart. Indrukwekkende cijfers.
Maar om criminaliteit en overlast structureel te verminderen, moeten we
blijven investeren in bewakingscamera’s. Die laten politie en stedelijk
toezicht toe criminelen en overlastplegers zoals sluikstorters en probleemjongeren beter op te sporen. Het cameragebied zal zich verder uitbreiden
over de districten. Dat verhoogt de kans op heterdaadbetrappingen, werkt
ontradend naar criminelen toe en komt ook het veiligheidsgevoel van de
Antwerpenaar ten goede.”
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Akkoord over nieuw arresthuis op Petroleum Zuid
Er is een akkoord bereikt met de verschillende belanghebbenden over een nieuw arresthuis aan Petroleum Zuid op de terreinen van Blue Gate, het toekomstige duurzame bedrijventerrein. Over vijf jaar zou
het complex voor 440 gedetineerden klaar moeten zijn en kunnen gevangenen in voorarrest daar opgevangen worden. Als stad krijgen we niet alleen een arresthuis op een plaats die we heel geschikt vinden. Dankzij de herschikking van gronden kunnen we de groenzone op het bedrijventerrein Blue Gate
uitbouwen tot een aaneengesloten groene en ecologische corridor van 14 hectare. Daarnaast creëren we
ook ruimte voor de realisatie van een technische campus.
“De site van de Begijnenstraat, midden in een woonwijk, komt dan vrij. De onderhandelingen met het
kabinet van minister van Justitie Koen Geens worden hiervoor eerstdaags opgestart. Een ontwikkeling
zoals het Groen Kwartier zou daar ideaal zijn”, aldus bevoegd schepen Rob Van de Velde.

Binnenkort ‘wachtverzachters’
aan kruispunten in Antwerpen

Win-win: Zorghostel voor drugsverslaafden

Koen Kennis, schepen
van Mobiliteit: “Recent
werden opnieuw een aantal
kruispunten uitgerust met
aftellichten voor voetgangers
en fietsers. Aftellichten
maken de wachttijd aan een
oversteekplaats zichtbaar. Deze
‘wachtverzachters’ verhogen
het comfort van voetgangers
en fietsers, waardoor ze meer
bereid zijn te wachten tot het
licht op groen springt. Vanaf nu zullen we systematisch
kruispunten aanleggen of aanpassen met aftellichten,
zowel in de binnenstad als in de verschillende districten.
We willen maximaal inzetten op veilige kruispunten en
deze aftellichten dragen daar sterk toe bij.”

Overlast en criminaliteit nog verder doen dalen en drugsverslaafden
opnieuw een toekomst bieden. Dat is de essentie van de oprichting
van een zorghostel door schepen Fons Duchateau.
De ‘war on drugs’ in Antwerpen verloopt
goed. Steeds minder dealers krijgen voet
aan de grond in de stad. En dat is maar
goed ook. Drugs maakt slachtoffers. Voor
die slachtoffers zal schepen van sociale
zaken Fons Duchateau een zorghostel oprichten waar deze mensen hun leven weer
in handen kunnen nemen. Tegelijk zal
dit een effect hebben op de criminaliteit
en overlast in de stad. Hard voor drugs,
menselijk voor verslaafden. Daar gaan we
voor.

www.n-va.be/antwerpen
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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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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