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EKEREN

Parkeren in Ekeren

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

De N-VA-fractie voert nauwgezet uit wat we samen met de
coalitiepartners hebben vastgelegd in het bestuursakkoord.
Hierin staat zeer duidelijk dat we een parkeer- en mobiliteitsbeleid voeren op maat van Ekeren. Daarmee zorgen we
ervoor dat de Ekerenaar op wandelafstand van de winkels in
de dorpskern gratis kan parkeren.
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Het Kristus Koningplein werd heraangelegd en daar verdwenen parkeerplaatsen. Iedereen weet echter dat dit een project
was uit de vorige legislatuur. Dat het plein destijds nog niet
werd aangepakt heeft er alles mee te maken dat er toen eindeloos gepalaverd werd over het compenseren van het aantal
parkeerplaatsen dat op het plein zou verdwijnen.
Om het tekort op te vangen nam het huidig districtsbestuur
reeds de volgende maatregelen.
Er werden zeven nieuwe plaatsen gecreëerd ter hoogte van
de hoek Geestenspoor/Driehoekstraat. In de Kloosterstraat
en Dorpsstraat komen er bij de heraanleg 13 plaatsen bij. We
zorgden voor 16 extra plaatsen aan het politiebureel en investeerden hierin 20 000 euro. We maken werk van twee extra
minder hinder parkings die in maart 2016 worden aangelegd:
parking Hagelkruispark met 20 plaatsen en parking Bilderdijk/Kloosterstraat met 20 plaatsen.

Koen Palinckx,
Districtsburgemeester Ekeren

Dit geeft duidelijk aan dat de N-VA er alles aan doet om
het aantal parkeerplaatsen op peil te houden en toch werk
te maken van de broodnodige heraanleg, opwaardering en
verfraaiing van de Ekerse dorpskern. En waar mogelijk en
haalbaar zullen we in de nabije toekomst nog extra parkeerplaatsen voorzien.

De Groene kracht van verandering valt
in de prijzen

“En de strafste prijs haalden we met de
Openbaargroen-award voor het project
‘Groot Hagelkruispark’. Ekeren werd
de primus op 131 ingediende Vlaamse
projecten”, zegt districtsschepen Ludo
Van Reusel.

www.n-va.be/ekeren

De N-VA blijft werken aan een Groen dorp
in de stad. Dankzij het groen leven we
gezonder en gelukkiger. Openbaar groen
fleurt onze straten, pleinen en wegen op.
Het waardeert hele buurten op en verhoogt
onze levenskwaliteit. We zijn dan ook
bijzonder trots dat Ekeren 3 prijzen heeft gehaald op de finale van de actie Groene Lente
2015. Ekeren werd gelauwerd met twee
bloemen in de categorie ‘Gemeente in bloei’.
In de wedstrijd Groene gemeente, categorie
Park werden we Tweede Laureaat.

Ludo Van Reusel,
Districtsschepen Ekeren

Onze Ekerse N-VA-raadsleden in ‘t Stad

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
1.

De gemeenteraad in Antwerpen keurde op maandag 25 januari de grenscorrectie goed tussen de districten Antwerpen en Ekeren . De districtsraden hadden de grenscorrectie eerder al gunstig geadviseerd. “We realiseren hiermee
een belangrijke verkiezingsbelofte. Dit dossier suddert
al meer dan twintig jaar, eindelijk geregeld dankzij de
N-VA”, zegt Ekers gemeenteraadslid Danny Feyen.

2.

De poëzieweek en de gedichtendag gaan ook in heel wat
dienstencentra en woonzorgcentra niet ongemerkt voorbij.
In woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren kwam het
VRT-journaal kijken toen de bewoners hun zelfgeschreven
gedichten voordroegen. “Een mooi initiatief van het Zorgbedrijf om onze Ekerse 80-plussers in de kijker te zetten”,
zegt OCMW-raadslid Kristel Somers.

Kristel Somers, OCMW-raadslid
Danny Feyen, gemeenteraadslid

U stort uw deelnemersgeld 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
INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor
u
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door
ing.
gekozen bedrag op onze reken

Recordopkomst voor appelbollenloop
Vijfhonderd sportievelingen hebben deelgenomen aan de
appelbollenloop in en rond Hof De Bist. De opkomst was
enorm. Bij aankomst wachtten een warme appelbol en een
warme chocolademelk. Districtsschepen Sabine Coene, en
districtsraadslid Kathy Kimpe die de zes kilometer meeliepen, gaven ook aan dat er voor volgend jaar gekeken ging
worden wat er organisatorisch moest veranderen om meer
lopers toe te laten.

Sabine Coene, districtsschepen
Kathy Kimpe, districtsraadslid

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 / De door u gekozen T-shirtmaat en de
melding M/V

op
Sponsorgeld kan nog tot 17 april gestort worden
van
8091
rekeningnummer BE23 7512 0231
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van:
“Ik steun de Fondatie Terninck”

Volgende sportieve afspraak is op zondag 1 mei met de happening ‘Ekeren Sport!’. Wij kijken al uit naar de volgende
editie in het Hagelkruispark. “Sportief zitten we niet stil.
Steevast is Ekeren massaal aanwezig op een sportieve activiteit”, zegt districtsschepen Sabine Coene.

In de wijk Mariaburg in Ekeren bestaat
een sterk bewustzijn met betrekking tot
het cultureel erfgoed van de wijk. De
samenhang tussen het stratenpatroon,
de groene accenten en de typologie
van de architectuur maakt van deze

ekeren@n-va.be

wijk een aangename woonomgeving
en een kwalitatieve stedenbouwkundige eenheid. Het stadsbestuur erkent
het belang van de architectuur en van
groen als kwaliteitskenmerk en wil
daarom bescherming bieden aan de
typische stedelijke context van Mariaburg. Daarmee bevestigen de stad en
het district het waardevol karakter
van de wijk, met haar authentieke
woningen en het vele groen in de
straten. Met dit RUP krijgen we
de instrumenten in handen om te
vermijden dat er in de toekomst
nog gebouwen verschijnen die niet
passen in het straatbeeld.
“De richtnota zullen we opnieuw
bekijken, rekening houdend met

De Antwerp 10 Miles
zijn een echte klassieker
voor
ieder
zichzelf
respecterend loper. Elk
jaar vinden tienduizenden
Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om
deel te nemen aan hét
loopevent van het jaar.
Op 17 april 2016 vindt
de 31ste editie plaats.
N-VA stad Antwerpen
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.
Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697
creëert in de Antwerpse binnenstad een flexibel aanbod van woonen dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een
bestaand zorgnetwerk.
Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen
installeren, maar daarvoor schieten hun financiële middelen tekort.
Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen
u per gelopen kilometer te sponsoren.

Stad bevestigt waardevol karakter Mariaburg
Op aangeven van de N-VA zorgen we
voor een doorstart van de richtnota
voor het ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) Mariaburg. Zéér belangrijk voor
deze wijk. In november 2012 werd de
richtnota goedgekeurd door het college.
Deze richtnota werd daarna informeel
toegelicht aan het districtscollege, maar
is uiteindelijk nooit voor advies geagendeerd op de districtsraad. Dit dossier
dat reeds jaren aansleept wordt nu door
de N-VA losgewrikt.

LOOP SAMEN MET N-VA STAD
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN
TOON UW HART VOOR STICHTING
TERNINCK

de wijzigingen die de voorbije 3 jaar
gebeurden. We werken momenteel
volop aan een nieuw stappenplan om
tot een definitief ontwerp van het RUP
Mariaburg te komen”, licht Districtsburgemeester Koen Palinckx toe.

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:
• DVV Antwerp 10 Miles
• DVV Antwerp Marathon
• DVV Antwerp Short Run 5km
• New Balance Ladies Run 5 km
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar)

€ 25
€ 55
€ 12
€ 12
€5

Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de
dag zelf en als aandenken uiteraard!

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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