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Beste Ekerenaar
Ekeren is zonder twijfel het mooiste district van Antwerpen en heeft
naast haar dorpse karakter heel wat
belangrijke troeven. Zo vielen we vorig
jaar alweer in de prijzen bij de beste
Vlaamse groenrealisaties, was er heel
wat te beleven op cultureel en feestelijk vlak en werd het sportieve karakter
van Ekeren in de verf gezet.
Ook dit jaar blijft onze N-VA-ploeg
daar volop voor gaan. Onze collegeleden Sabine Coene en Ludo Van
Reusel, districtsburgemeester Koen
Palinkcx en onze raadsleden Kristel
Somers, Ann Koekhoven, Annemie
Plompen, Kathy Kimpe en Lieve Van
der Veken dragen daar dagelijks hun
steentje aan bij. Sinds november
worden zij vergezeld door Serge
Huybrechts die Nathalie Weeremans
vervangt. Ook op gemeentelijk vlak
laten gemeenteraadslid Danny Feyen
en OCMW-raadslid Kristel Somers van
zich horen in ‘t stad.
2017 wordt een belangrijk jaar in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. We zullen met een
gemotiveerde ploeg klaar staan, maar
in dit alles wil ik graag een oproep
doen aan u allen om samen verder
te werken aan de uitbouw van N-VA
Ekeren.
Ivo Legon
Voorzitter N-VA
Ekeren

Speeltuin
Leugenberg
wordt speelnatuur
Op initiatief van districtsschepen Ludo Van Reusel werd Ekeren begin
2015 partner van het Regionaal Landschap de Voorkempen. Aan de
Leugenberg wordt alles in gereedheid gebracht om dit voorjaar een
speelnatuur aan te leggen.
Ludo, wat is een regionaal
Eh ja, maar hoe maak je dat?
landschap?
“Speelnatuur staat voor natuurlijk groen
“Een regionaal landschap is een streek met
een eigen karakter. Ze brengt inwoners en
partners samen rond een verhaal over
natuur en landschap dat voor verbondenheid zorgt. Ekeren vormt de overgang
tussen de stad en de polders, en dus leek
het mij logisch om partner te worden van
het Regionaal landschap De Voorkempen.”

met losse takken, stenen, water en struiken
waarmee onze kinderen kunnen spelen.
Kampen bouwen, in de bomen klimmen,
beestjes zoeken tussen de bladeren, gewoon
ravotten. Kinderen moeten de kans krijgen
om spelenderwijs om te gaan met de
natuur.”

Wat verwacht je ervan?

“De speeltuin is verouderd en dringend
aan vervanging toe. Met de aanleg van
een speelnatuur wordt het huidige braakliggende perceel gras omgevormd tot een
natuurlijke speelplek voor kinderen. Om
de bestaande gracht te kunnen gebruiken
in het natuurspeelverhaal wordt die
omgevormd tot een brede, slingerende
gracht met zachte oevers. Over de gracht
worden boomstammen en rotsblokken
geplaatst om een avontuurlijk parcours
mee aan te leggen.”

“Door de samenwerking heeft Ekeren extra
groene expertise in huis gehaald. Zo wordt
Ekeren als groen dorp-in-de-stad nog meer
op de kaart gezet. Ondertussen is het eerste
project opgestart en leggen we samen een
speelnatuur aan.”

Een speelnatuur?
Serge
Huybrechts,
nieuw N-VAdistrictsraadslid

“Weet je nog wel hoe eindeloos je speelde
als kind op dat veldje bij jou in de buurt,
met die geurende struiken, die boom waarvan het je lukte erin te klimmen, hoe je het
ijs voelde kraken bij die sloot? Hoe je daar
met je vriendjes je fantasie kon laten gaan?”

Waarom op de Leugenberg?
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Heel veel volk op de Ekerse nieuwjaarsdrink
Met een streepje muziek, een hapje en een drankje feliciteerde districtsburgemeester Koen Palinckx de
Bierpruvers met hun 44-jarige jubileum. Vanop de gerenoveerde wagen van de carnavalsvereniging
benadrukte hij dat dé grote troef van Ekeren het sterk en goed draaiend verenigingsleven is. We zullen er
met veel overtuiging voor zorgen dat het district haar verenigingen zal blijven ondersteunen. Zo zullen er
ook in 2017 tal van feestelijke evenementen samen worden georganiseerd.
Door de juiste investeringspolitiek van onze N-VA-mandatarissen
werd er in 2016 veel werk verricht. Verschillende straten werden
heraangelegd en ook dit jaar zijn er de grote wegenwerken in
Ekeren Centrum en komen enkele straten in Ekeren Donk aan de
beurt. Verder starten in het najaar de werken aan een fietstunnel
onder de spoorlijn Antwerpen-Essen.
Onder impuls van de N-VA investeert het district in 2017 in een
speelnatuur op de Leugenberg, een nieuwe speeltuin aan de Bunt,

Wandelen in Sint-Mariaburg

Trek je wandelschoenen aan of neem je fiets bij de hand en
ontdek unieke plekjes moderne architectuur in Ekeren. Vorig
jaar lanceerden we de eerste brochure in de reeks Fietsen in
Ekeren. De boekjes vlogen de deur uit en intussen is de tweede
druk beschikbaar.
Vers van de pers is nu onze eerste editie in de reeks Wandelen in
Ekeren. Zoals overal in Vlaanderen is er ook in Sint-Mariaburg
interessante architectuur te vinden. Maar het blijft wel zoeken.
Opnieuw sloegen het district Ekeren en architect Jo Van
Bouwel de handen in elkaar. Het resultaat is een wandelroute
van 5 kilometer voor architectuurliefhebbers. De wandelbrochure kost 1 euro en is verkrijgbaar in Villa Geniets, 252CC,
de bib en de stadswinkel. “Hou ook zeker onze volgende edities
in het oog”, zegt districtsschepen van Toerisme Sabine Coene.

ekeren@n-va.be

sporttoestellen in Hof de Bist en een nieuwe sportinfrastructuur
in het Veltwijckpark. Inzake erfgoed kreeg het district een investering van de Vlaamse overheid, waarmee de nodige restauratiewerken van het Kasteel Veltwijck worden gefinancieerd. Zo wordt
ook het torenuurwerk boven de ingangspoort volledig hersteld.
Voor Hoekakker slaagde het districtsbestuur er in om 15 hectare
tot park te herbestemmen en het gepland aantal woningen sterk te
verminderen. Tot slot bedankte Koen Palinckx alle districtsmedewerkers van Ekeren voor hun werk en inzet.

Verandering, Vooruitgang,
Volharding
Koen Palinckx, districtsburgemeester: “Voor Ekeren was 2016
zeker een mooi jaar. Met diverse prachtige evenementen zoals onze
gesmaakte Kasteelfeesten, de Jules vriendjesdag en Ekeren Sport. Vele
straten werden zeer mooi heraangelegd en op diverse plaatsen pakten
we de voetpaden of openbare verlichting aan. 2017 brengt met onder
andere de viering van 75 jaar muziekacademie, of een uniek project
met onze zusterstad Andernach ongetwijfeld weer heel wat boeiends.
Naast feesten zal er uiteraard ook zeer hard worden gewerkt. Denken
we maar aan de heraanleg van onze straten, de opmaak van het langverwachte plan om het typisch karakter van Mariaburg te beschermen,
of de afwerking van de gymhal in het Hagelkruispark. Ik kijk ook uit
naar het ontsteken van de nieuwe LED-verlichting die de historische
Sint-Lambertuskerk als blikvanger in de dorpskern zal doen stralen.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Burgemeester Bart De Wever en Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau:

“Wij1302roepen u op om mee mooie dingen te realiseren: Het versieren van de
ziekenhuiskamer van zieke kindjes en de behandeling van Lies Coeckelbergs
die getroffen werd door een agressieve hersentumor.”
juli

IJK
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Met GRATIS
een uniek
LOOPSHIRT voor
elke deelnemer die
zich inschrijft
via N-VA Stad
Antwerpen

De Antwerp 10 Miles zijn een echte klassieker voor wie graag de loopschoenen aantrekt. Elk jaar vinden tienduizenden Vlamingen
hun weg naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Op zondag 23 april 2017 vindt de 32ste editie plaats.
N-VA stad Antwerpen blijft niet achter en wil naar goede gewoonte deelnemen met een uitgebreide delegatie 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 WITH LOVE BY FERRE en de behandeling van LIES COECKELBERGS.
WITH LOVE BY FERRE vervult de hartenwens van de zesjarige FERRE
om andere kindjes te helpen en is ontstaan nadat Ferre zijn strijd tegen
kanker heeft verloren. In de twee jaar dat Ferre ziek was is er door heel wat
lieve mensen veel geld opgehaald. Geld om behandelingen en/of medicatie
te kunnen betalen die niet vergoed werden. Nu deze held er niet meer is en
het ingezamelde geld niet verder kan gebruikt
worden voor zijn behandeling, is besloten om
met dat geld Ferre zijn toekomstdroom uit te
laten komen...Kindjes helpen!

De 30-jarige LIES COECKELBERGS vecht tegen
een agressieve hersentumor. Klassieke behandeling
kan haar leven verlengen, maar dure immuuntherapie is haar enige kans op genezing. Het goede
nieuws is dat immuuntherapie beter
werkt bij een hooggradige tumor zoals
die van Lies. Maar een behandeling
kost veel geld: 50 000 euro. Geld dat
niet wordt terugbetaald.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?


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: Short Run - 10 Miles
- Marathon - Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat
en de melding M/V.

U BENT AL INGESCHREVEN MAAR WIL GRAAG IN EEN
N-VA-SHIRT MEELOPEN?
U stuurt voor 29 maart een e-mail naar david.dogge@n-va.
be met vermelding van uw maat van t-shirt. U kan het t-shirt
dan ophalen in de N-VA-tent op de dag van de 10 Miles zelf.



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 WOENSDAG 29 MAART

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?
U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de
melding dat u wil sponsoren en u stort een door u gekozen
bedrag op onze rekening.

Sponsorgeld kan nog tot 23 april gestort worden op rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met
vermelding van: “Goede doelen 2017”.

www.n-va.be/antwerpen

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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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