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V.U. Serge Huybrechts
Kattenberg 27
2180 Ekeren

Aperitiefgesprek
zondag 2 oktober 2011 om 11 uur
Ekers Hof,
Groot Hagelkruis 6

N-VA-KAMERLID
SIEGFRIED BRACKE

Prijsvraag
Bij elke editie trekt onze fotograaf
erop uit om een stukje
Ekeren vast te leggen op foto.
Weet u waar dit kiekje
getrokken werd?
Stuur dan uw antwoord naar
serge.huybrechts@n-va.be en maak
kans op een mooi
leeuwenpakket.

Vlaamse Leeuw

Geen symbool van extremisme
“Ik had echt niet verwacht dat precies jij extreemrechts was!”, wierp een vriendin mij toe, knikkend
naar de Vlaamse Leeuw die bij ons thuis uit het raam
hing. Zij verwoordde wat ook de blikken van enkele
buren mij reeds duidelijk gemaakt hadden. Dat raakte
mij! Waarom word ik als fiere Vlaming meteen in een
extreme hoek geplaatst ? Ik, die koude rillingen krijgt
van elke vorm van extremisme?
Deze zomer trekken we weer massaal naar exotische of
andere buitenlandse oorden waar we ons onderdompelen in het plaatselijke culturele erfgoed en de folklore.
We zullen genieten van de manier waarop de plaatselijke
bevolking haar liefde voor de eigen tradities en culturele
identiteit uit.
FUNDAMENTEEL RECHT
Waarom zou ik me dan moeten verontschuldigen voor
mijn eigen achtergrond, waarden en gewoontes? Trots
zijn op de eigen identiteit, de eigen godsdienstige en culturele wortels, is een fundamenteel recht van de mens.
Wanneer Franse of Italiaanse voetbalsupporters vlaggenzwaaiend hun ploegen steunen of wanneer volkeren de nationale vlag uithangen
op hun feestdag, dan is er geen (Waalse) haan die ernaar kraait. Maar als een fiere
Vlaming zijn leeuw laat ‘klauwen’ wordt hij of zij meteen als extremist gebrandmerkt.
Gehecht zijn aan een Vlaamse identiteit betekent helemaal niet dat je anderen meteen
uitsluit of dat je je superieur voelt. Integendeel, iemand die zich sterk voelt in zijn
oprechte fierheid voor zijn eigen wortels, respecteert diezelfde fierheid in anderen en
vindt die zelfs vanzelfsprekend.
UITHANGBORD
Ben jij ook een fiere Vlaming? N-VA Ekeren roept je op met ons de Vlaamse Leeuw
weg te rukken van enig extreemrechts gedachtegoed en hem weer op te eisen als uithangbord van de eigen identiteit, van een Vlaanderen dat openstaat voor anderen, dat
mensen respecteert om wie of wat ze zijn, dat solidair is met mensen die het minder
goed hebben. Laten we op 11 juli de straten van Ekeren zwart-geel kleuren om onze
trots in onze eigen vlag en identiteit te herontdekken!

De winnaar wordt persoonlijk door
ons gecontacteerd.
Veel succes!

Lieve Van der Veken
Secretaris N-VA Ekeren
lieve.vanderveken@n-va.be

Kamerlid Zuhal Demir regelmatig op sociale stage

Haven van Antwerpen
begint bij havenarbeiders
Om te peilen naar wat er onder de bevolking
leeft, moet een politicus het terrein opgaan en
luisteren naar de burgers. Daarom doet N-VAKamerlid Zuhal Demir elke maand een sociale
stage in het Antwerpse.

men reeds een goede start door reflecterende veiligheidskledij en veiligheidshelmen te verplichten en
door de havenarbeiders voortdurend bij te scholen.”

In januari draaide zij een nacht mee op de spoedafdeling van Stuyvenberg om de specifieke problemen te doorgronden waarmee urgentieartsen geconfronteerd worden. Begin maart dan weer bezocht ze
samen met Merksems N-VA-bestuurslid Bart Van
Reeth de havenarbeiders. Met de twee dagen durende stage wilden ze inzicht krijgen in de algemene
werking van de haven.
INZETTEN OP VEILIGHEID
“Dit jaar heeft de haven van Antwerpen al met drie
zware arbeidsongevallen te maken gehad. Dat zijn er
drie teveel”, vindt Zuhal. Bijgevolg ging haar aandacht vooral uit naar de veiligheid. Ze stelde vast
hoe belangrijk het hanteren van veiligheidsvoorschriften in de haven wel is. Scheepsladingen worden snel gelost en geladen. Een grote efficiëntie is
daarbij van belang en de arbeiders kunnen zich geen
fouten permitteren.
Zuhal: “Omdat het gevaar zowel letterlijk als figuurlijk continu boven de hoofden van havenarbeiders
hangt, moet men volop inzetten op veiligheid. De
kans op ongevallen of schade moet absoluut tot een
minimum worden herleid. Enkele jaren geleden nam

“Havenarbeid is een stiel op zich en dat moet
ook zo blijven, gelet op de specificiteit van het werk”,
vindt Zuhal Demir .

HAVENARBEIDERS BESCHERMEN
Verder stelde Zuhal Demir tijdens haar stage vast dat
de Antwerpse haven een ingrijpende gedaantewisseling heeft ondergaan, onder andere door de introductie van technologische toestellen zoals gigantische kranen en vorkheftrucks. “Deze veranderingen in de haven moeten ons allen aanzetten tot
flexibele arbeidsorganisatie binnen de haven zonder
dat de bescherming van havenarbeid in het gedrang
komt”.

Ekeren stapt(e) het af!
Om haar leden te verwennen maakte N-VA Ekeren op de nationale gezinsdag van zondag 15 mei een historische wandeling doorheen ons district.
Historisch was de wandeling
zeker, want het was de eerste
keer dat we ze organiseerden. Onze gids, Toon Beenaert, wist ons op zeer
aangename wijze te interesseren voor de vele geschiedkundige feiten die Ekeren rijk
is. Zo hebben we een en
ander bijgeleerd over de
ware oorsprong van het Hagelkruis, werd er ons een beeld geschetst van de
ligging van de polders en werden we geregeld geduid op historische gebouwen en hun voorname inwoners. Een fotocollage met honderd jaar oude
foto’s bracht ons even terug in de tijd. Na de inspirerende wandeltocht werd
er, zoals dat hoort, nog flink nagepraat bij een kop koffie en heerlijke vlaaien.

Beter een goede buur dan een verre vriend
Sociaal wonen betekent in Antwerpen een mix
van talen en nationaliteiten. Dat dit wel eens voor
leefbaarheidsproblemen zorgt, moeten we niet onder
stoelen of banken steken. Alle initiatieven om het
samenleven te bevorderen zijn daarom welkom.
GEEN CONCIËRGES
Spijtig genoeg maakt niet iedereen daar gebruik van. Zo
viste Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans uit dat
Woonhaven, dat via de sociale economie een beroep
kon doen op een aantal conciërges, er tot hiertoe geen
enkele in dienst nam wegens ‘te druk met de fusieoperatie’. Ook het profiel van de conciërges – ze moeten
langdurig werkloos zijn – staat Woonhaven blijkbaar
niet aan. Gent telt intussen negen conciërges die zeer
nuttig werk verrichten in en rond de sociale woningen.
Ondanks alle berichten over sluikstort, vandalisme, criminaliteit, … lijkt Woonhaven vooralsnog geen problemen te zien.

TAALTEST
Ook op Vlaams niveau kan
het nog beter. Zo werd in
2008 de taalbereidheid voor
sociale huurders ingevoerd.
Liesbeth polste bij Vlaams
minister van Wonen Freya
Van den Bossche naar de effecten van de maatregel. Het
resultaat is pover: slechts één
bewoner werd beboet wegens het niet naleven van de
taalvereisten. Liesbeth stelt
dan ook voor dat de huisvestingsmaatschappijen de taalen
inburgeringsgegevens
beter registreren en zelf nagaan in welke mate de huurder Nederlands spreekt en
ingeburgerd is. Voor de N-VA
blijft kennis van de taal immers dé sleutel tot integratie.
Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans:
“Sociale huurders moeten geen boek van Hugo Claus kunnen
lezen, maar ze moeten wel aan hun buren kunnen vragen
wanneer het vuilnis moet buitenstaan.”

LAAT U HOREN!
U wilt uw hart eens luchten over uw ervaringen
met sociaal wonen in Antwerpen? Spring dan
op vrijdag 24 juni of vrijdag 1 juli binnen op
het N-VA-secretariaat aan de Vlaamse Kaai 10,
2000 Antwerpen. U bent welkom tussen 12 en
17 uur.

N-VA Ekeren heeft nieuw bestuur
In alle gemeenten en districten hield de N-VA onlangs bestuursverkiezingen. Ook
in Ekeren. Enkele nieuwe mensen zullen het ervaren Ekerse bestuur aanvullen.
Daarnaast zijn ook de functies van de bestuurleden wat gewijzigd.
STERK LOKAAL BESTUUR
Als nieuwe voorzitter zal ik de lijnen verder uitzetten die mijn voorganger Piet van
Loon uitgetekend heeft. Ik kan daarvoor rekenen op Piets blijvende steun binnen ons
nieuwe bestuur. Dankzij de ervaring van ondervoorzitter Veerle Kennis (voormalig
schepen van Borgerhout) en de onmisbare steun van secretaris Lieve Van der Veken
liggen de fundamenten van een sterk lokaal bestuur klaar.
Samen met onze ledenverantwoordelijke Joris Van Hoffelen, penningmeester
Kevin Rutten, Kris Luysterborg en N-VA-Kamerlid Zuhal Demir staan we klaar
om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die ons de volgende jaren te wachten staan.

Serge Huybrechts
Voorzitter N-VA Ekeren
serge.huybrechts@n-va.be

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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