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Aperitieven met
Koen Metsu en Nadia
Sminate
Zond

ag
Zaal De Geesten
23 okto
ber
Waterstraat 12, Ekeren
11 uur
Koen Metsu en Nadia
Sminate, voorzitters van
de commissies Terreurbestrijding en Radicalisering, zijn op
zondag 23 oktober onze gast.
Toegang is gratis.Iedereen welkom!

De verandering werkt in Ekeren
N-VA-voorzitter Ivo Legon, fractieleider Kristel Somers, districtsburgemeester
Koen Palinckx en districtsschepenen Sabine Coene en Ludo Van Reusel.

Infomoment
buurtbewoners
Hoekakker
Vrijdag

3 0 s ept
e mb e r
2016

Na tussenkomst van
de N-VA wordt een
groot stuk van Hoekakker
een groengebied. Het wordt
een combinatie van park, waterregulerende maatregelen en een stukje
woonuitbreiding. Hoekakker krijgt
daarmee eindelijk de bestemming die
het verdient. De N-VA blijft inzetten op
een groen dorp in de stad.
Meer weten over de veranderingen?
Kom dan op 30 september naar het
infomoment voor de bewoners. Rob
Van de Velde, schepen voor Stadsontwikkeling, licht dan de plannen toe
en geeft aan hoe de inwoners inspraak
zullen hebben. Het inloopmoment start
op Hoekakker vanaf 16 uur.

Tijdens de zomervakantie zat uw Ekerse
N-VA-afdeling niet stil. Onze nieuwe
bestuursploeg is op kruissnelheid,
wij informeren u via dit blad en de
vernieuwde website en dit najaar
plannen we nog tal van activiteiten.
Onder impuls van ondervoorzitter
Wilfried Michiels uit Schoonbroek
betrekken we bovendien de nieuwe
Ekerse wijken in ons bestuur.

Verstandig investeren in uw toekomst
Ook op politiek vlak zitten we niet stil.
De Ekerse meerderheid beschermt in
deze onzekere tijden jullie belangen. Zo
levert schepen van Budget en Publiek
Domein Ludo Van Reusel al enkele jaren
een budget in evenwicht af. Dat staat toe
om de tering naar de nering te zetten én
verstandig te investeren in uw toekomst.
Het resultaat is er: de voorbije jaren
werd er nog nooit zo veel geïnvesteerd in
Ekeren. We gaan de mobiliteitsuitdagin-

gen aan, geven een gepaste invulling aan
ons dorpscentrum en ijveren voor een
leefbaar en groen dorpskarakter.

Er beweegt weer iets in Ekeren
Of het nu gaat over cultuur, erfgoed,
veiligheid, sport, communicatie, participatie of lokale economie, schepen Sabine
Coene en disctrictsburgemeester Koen
Palinckx zetten Ekeren in beweging. De
verandering is niet alleen aan het werk, de
verandering werkt!
De krachtdadige N-VA-districtsraadsleden, onder leiding van fractieleider
Kristel Somers, verankeren onze partij
met veel enthousiasme in Ekeren. Samen
met hen zet ik me onvoorwaardelijk in
om ons programma verder uit te voeren.
Want de N-VA zorgt voor oplossingen
voor de uitdagingen die op ons afkomen.
Ivo Legon
Voorzitter N-VA Ekeren
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Herdenkingsmonument Lancastercrash ingehuldigd
73 jaar geleden haalde een Duitse nachtjager een Britse
Lancaster-bommenwerper neer boven Ekeren. De zeven
bemanningsleden verloren daarbij het leven. Aan het Laar, op
de plek waar de Lancaster neerstortte, werd op vrijdag 17 juni
een herdenkingsmonument ingehuldigd in aanwezigheid van
burgemeester Bart De Wever, districtsburgemeester Koen
Palinckx en Alison Rose, de ambassadeur van het Verenigd
Koninkrijk in België.

Het monument werd met een militaire plechtigheid onthuld als
eerbetoon aan de overleden bemanning. Verschillende Engelse
familieleden van de gesneuvelde bemanning waren in Ekeren
present. Onder hen John Crawford (92), die zijn gesneuvelde
broer kwam herdenken: “Dit tart elke verbeelding. Ik ben
bijzonder dankbaar. De militaire eer, overvliegende vliegtuigen
en het warme onthaal zal ik nooit meer vergeten.”

 Districtsburgemeester Koen Palinckx, Antwerps burgemeester Bart De Wever en Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd
Koninkrijk, huldigden het monument in.
 Het monument is
een creatie van de
Ekerse kunstenaar
Stef Van Eyck

 oen Palinckx,
K
Alison Rose en
John Crawford.

 Koen Palinckx en John Crawford
onthullen de ED810-Wing.

Nieuwe toekomst voor Rozemaai
De N-VA blijft onze nieuwe Ekerse wijken verfraaien.
De volgende stap is de aanleg van een park langs de Donkse
Beek. De oude Donkse Beek stroomde tot in de jaren vijftig
door Rozemaai en bracht water vanuit Ekeren en de Oude
Landen tot in het Groot Schijn. Nu zal de grond weer
uitgegraven worden waardoor de beek weer zichtbaar wordt.
De beek wordt ruimer en er worden waterpoelen aangelegd.
Regenwater dat in de wijk terechtkomt, zal naar de beekvallei
worden afgevoerd via een regenwaterafvoersysteem.
De uitgegraven grond van de beekvallei zal worden gebruikt
om een groene berm aan te leggen langs de A12.
Vanaf het najaar van 2016 wordt ook een nieuw park gebouwd.
In het nieuwe park komen zitbanken, uitkijkpunten, speelplekjes

© Buro Lubbers – Groep Infrabo
en een brug. Doorheen de beekrestanten komt een avontuurlijk
pad met stapstenen.

Met het hertekenen van de Ekerse districtsgrenzen realiseren we een belangrijke verkiezingsbelofte. De wijken
Schoonbroek, Edison en Rozemaai en de natuurdomeinen Oude Landen, Ekerse Bospolder en Muisbroek worden
overgedragen naar Ekeren.
 Spreekt de N-VA jou aan? Heb je zin om mee te werken met onze N-VA-ploeg van vrijwilligers?
We zijn op zoek naar helpende handen uit onze nieuwe Ekerse wijken. Neem contact op met Wilfried Michiels via
het telefoonnummer 0485 49 13 45 of via mail naar wilfried.michiels@n-va.be.

ekeren@n-va.be
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Centrum ‘Veilig Thuis’, een primeur voor Vlaanderen
Eén adres voor alle dienstverlening voor vrouwen die slachtoffer werden van intrafamiliaal geweld. Een aanpak die de problemen van
het hele gezin in beeld brengt en een betere juridische aanpak. Dat is de essentie van het Family Justice Center (FJC) ‘Veilig Thuis’ dat
burgemeester Bart De Wever en schepen Fons Duchateau onlangs openden.
Het Antwerpse FJC ‘Veilig Thuis’ is een primeur voor Vlaanderen. Dat is geen toeval. “De stad neemt al jaren het voortouw in de strijd tegen
intrafamiliaal geweld”, stelt burgemeester De Wever, “eerst via politie en parket,
later ook via hulpverlening. En nu dus in een combinatie van beiden. Met ‘Veilig
Thuis’ verlagen we de drempel naar hulpverlening voor slachtoffers. Daarmee
zorgen we dat gezinnen, en in het bijzonder ook de kinderen, sneller, beter en veilig
begeleid worden”.
Ook schepen Fons Duchateau is opgetogen met het centrum dat als modelvoorbeeld
voor heel Vlaanderen geldt. “We maakten vorig jaar 1 miljoen euro vrij om dit
mogelijk te maken. Goed gespendeerd geld. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Maar er moet ook op federaal vlak nog wetgevend werk verricht worden. Het kan
niet zijn dat geweldplegers hun straf met een enkelband thuis uitzitten. Dat is een
straf voor het gezin, niet voor de dader. Ook daar maken we werk van.”

Sportopia gaat extreem
Sporting A tovert de
Parkloods van Spoor
Noord tussen 20 juli en
28 augustus opnieuw
om tot het uitdagend
Sportopia.
“Zes weken lang
wordt het een sportief
pretpark dat mikt op
alle leeftijdsgroepen”,
zegt schepen van Sport
Ludo Van Campenhout. “Deze editie wordt nog
uitdagender, want ‘Sportopia goes extreme’ en
legt een accent op Urban Sports. Er zijn op 5 000
vierkante meter maar liefst twintig sportieve
attracties, waarvan de meeste compleet nieuw
zijn. Ook in het park Spoor Noord zelf komen
er op vier verschillende dagen spectaculaire
buitenattracties.”

U vindt alle info op www.sportinga.be.

Antwerpen nadert Europese
norm kinderopvang
Antwerpen heeft sinds het begin van de legislatuur drie jaar geleden
duizend plaatsen gecreëerd in de kinderopvang. Zo komen we zeer dicht
bij de Europese norm (de zogenaamde Barcelona-norm, die stelt dat er
opvang moet zijn voor 33 procent van alle 0-3-jarigen). Momenteel zitten
we aan 30,7 procent.
We werden bij de start van deze legislatuur geconfronteerd met een
tekort van maar liefst 1.831 plaatsen. Begin
2013 telden we 5.833 beschikbare plaatsen, of
25 procent. Nu halen we met 6.826 plaatsen
bijna de norm met 30,7 procent, dankzij onze
succesvolle kinderopvangtoelage. In de eerste
helft van 2016 zijn er maar liefst tien nieuwe
kinderdagverblijven opgestart - waarvan 4 in
een stedelijk pand - en zijn er op die manier
227 plaatsen bij gecreëerd.
“In 2017 worden er dankzij de
infrastructuurtoelage nog eens 226 plaatsen
bij gecreëerd. Momenteel zijn er nog slechts 511 plaatsen te kort om de
Barcelonanorm te halen”, aldus schepen Nabilla Ait Daoud.

Provincie krijgt Europese steun voor fietsbruggen en -tunnels
De provincie Antwerpen kan de komende jaren rekenen op 8,6 miljoen euro aan Europese steun voor
de realisatie van twee fietsbruggen en twee fietstunnels.
“Dankzij deze financiële injectie kunnen we verschillende punten op onze fietsostrades aanpakken.
Voor de fietsostrade naar Mechelen gaat het over de fietsbrug aan het station Antwerpen-Berchem en
voor de fietsostrade naar Lier om een fietstunnel in Mortsel”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens.
Ook in de Kempen wordt geïnvesteerd in een fietstunnel en een fietsbrug op de fietsostrade HerentalsBalen.
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De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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