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V.U. Serge Huybrechts
Kattenberg 27
2180 Ekeren

Dure afvalcontainers
voor Ekerenaars
Kiest u er voor uw restafval of pmd in afvalcontainers aan te bieden in plaats van
afvalzakken, dan moet u op die container
een afvalsticker kleven. Voor de ophaling
van gft en papier en karton moet u niets
betalen. Afhankelijk van de periode in het
jaar dat u uw stickers koopt en de hoeveelheid afval die u aanbiedt, betaalt u
meer of minder.
De N-VA vindt dat wie werkt met een
afvalcontainer te veel betaalt voor zijn
afvalophaling. Een modaal gezin dat let
op zijn afvalproductie krijgt immers zijn
container niet wekelijks vol. In dat geval
wordt het al snel een dure container.
Een voorbeeld: wie begin januari een
sticker koopt voor een restafvalcontainer
van 240 liter betaalt 150 euro. Zijn buur die
voor een heel jaar 52 witte vuilzakken van
0,75 euro met een inhoud van 60 liter
koopt, betaalt 39 euro… Een opmerkelijk
verschil.
De containers wegen en de vervuiler
laten betalen per kilo afval kan een alternatief zijn voor de te dure stickers. Zetten
grote containers bovendien ook niet aan tot
meer afval produceren?

Prijsvraag

In elke editie trekt onze fotograaf erop uit
om een stukje Ekeren vast te leggen op foto.
Weet u waar dit kiekje genomen werd?
Stuur dan uw antwoord naar
serge.huybrechts@n-va.be en maak kans op
een mooi leeuwen-pakket. De winnaar
wordt persoonlijk door ons gecontacteerd.
Veel succes!

Heraanleg Kristus Koningplein krijgt een onvoldoende
Het nieuwe Kristus Koningplein wordt voorgesteld als ‘een aangename ontmoetingsplaats om een terrasje te doen’. Serge Huybrechts, voorzitter van
N-VA Ekeren, is het daar niet mee eens.
“Wij zijn gecharmeerd door een open ruimte en de inplanting van bomen”, zegt Huybrechts. “Wij betreuren
evenwel het verdwijnen van de typische pleinfrituur en
de verhuis van de kermissen en het ganzenrijden naar een
andere locatie.”

Zorg voor een
aantrekkelijk plein en
de rest volgt vanzelf.

Bovendien bestaat er grote onduidelijkheid over de plek waar het ‘terrasje’ komt en
het aantrekken van sportactiviteiten. “Skaters en balsporten naast een rij geparkeerde
auto’s en een drukke hoofdstraat: is dat wel een goed idee? Het plein zal hooguit
hangjongeren aantrekken.”
De heraanleg betekent een enorme en belangrijke investering, maar een plein zonder
mensen is zonde van het geld. Het Kristus Koningplein vervult immers een belangrijke functie: het brengt de gemeenschap samen. De commerciële aantrekkingskracht
kan dit versterken.
DRIE N-VA KRACHTLIJNEN VOOR HET PLEIN
1. De inrichting van het plein. Een interactieve fontein met speelruimte voor de kinderen en lichten aan de voet van de bomen maken het plein ook ’s avonds aantrekkelijk. De inplanting van een kleine taverne met terras op het plein zelf moet
ook kunnen.
2. Activiteiten uitbreiden. De folklore moet blijven. Niet alleen de wekelijkse markt
zou passen op het plein en in de omliggende straten, maar ook thematische standjes en uitgekiende festiviteiten.
3. De polyvalentie uitbreiden. Waarom niet parkeren toestaan op piekmomenten,
zoals bij begin en einde van de schooldag en bij evenementen rond het centrum?

De mensen mogen van
hun bestuur meer
verwachten dan alleen
mooie woorden.
Voor een optimaal
Kristus Koningplein zijn
er ook daden nodig!

Nog geen tram
naar Ekeren
Er wordt heel wat gespeculeerd over de mogelijkheid om
opnieuw een tram naar Ekeren te laten rijden. Vooral
over het te volgen traject komen de tongen los.
Bestaat de mogelijkheid om rond het centrum te rijden? Misschien op enkelspoor door het centrum? Of waarom
niet ondergronds? En als de tram er dan is, zullen er dan nog bussen rijden? Er zijn duidelijk nog heel wat
violen gelijk te stemmen. Daarom vroeg de N-VA van Antwerpen Stad, in overleg met N-VA Ekeren, aan de
bevoegde diensten om nog even te wachten met de aanleg van de tramlijn van Metropolis naar Ekeren.
En we haalden onze slag thuis. De aanleg van de lijn zal nu gebeuren van Zuid naar Noord, en niet van Noord
naar Zuid zoals oorspronkelijk was gepland. Hierdoor heeft Ekeren iets meer tijd om zich over de verlenging
te beraden. Maar uitstel is geen afstel! Wordt vervolgd…

Schoonbroek en Rozemaai positief over gezamenlijke folder
De wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn een buitenbeentje in Ekeren. Officieel
behoren ze immers tot Antwerpen Stad. Met de havenuitbreiding werden beide
wijken eind jaren 50 geannexeerd. De bewoners hebben echter een veel hechtere
band met Ekeren: een groot deel van hun sociale leven richten ze op ons district.
Dit werd bevestigd door de vele positieve reacties op de huis-aan-huis-folder
die we samen met N-VA Antwerpen Stad verdeelden.
Maar ook in Ekeren is er een draagvlak voor een aanhechting. We kunnen dan immers de verschillende wijkwerkingen beter op elkaar afstemmen. Ook zouden we
(waar gewenst) deze wijken kunnen opwaarderen. Dit betekent een meerwaarde
voor Ekeren.
Op het ‘schoon verdiep’ wil men echter niet inzien dat de meerderheid voorstander is om beide wijken officieel bij Ekeren te voegen. Voor ons als democratische partij is dat onbegrijpelijk. Maar N-VA Ekeren geeft niet op. Wij blijven
ons samen met N-VA Antwerpen Stad inzetten voor een hertekening van de
districtsgrenzen. En met uw steun en stem zullen we daarin slagen ook.
Wenst u een exemplaar van de gezamenlijke huis-aan-huis-folder?
Stuur dan een mail naar serge.huybrechts@n-va.be.

Siegfried Bracke te gast bij N-VA Ekeren
Op zondag 2 oktober mochten wij Kamerlid Siegfried Bracke in Ekeren verwelkomen voor een aperitiefgesprek. Zelfs vanuit Wijnegem en Zoersel kwamen ze naar hem luisteren. Hij had het onder andere over
de actuele, politieke toestand.
Zo legde hij de noodzaak van een goede staatshervorming uit om
onder meer de pensioenen betaalbaar te houden. Ook verklaarde
hij dat de andere Vlaamse partijen de onderhandelingstafel niet
kunnen verlaten: anders moeten ze toegeven dat Bart De Wever
gelijk had.
Siegfried schetste eveneens op kleurrijke wijze het verschil tussen
Noord- en Zuid- Europa. De noordelijke landen kiezen veeleer
voor verantwoordelijk bestuur en stimuleren de economie. De zuidelijke staten zijn eerder gewonnen zijn voor belastingverhogingen. En laat nu net die grens tussen noord en zuid door België
lopen! Na zijn uiteenzetting beantwoordde Bracke gevat de vragen van de aanwezigen.

Het bezoek van Siegfried Bracke was een
geslaagde dag voor N-VA Ekeren én voor de
vele mensen die kwamen luisteren.

Ekerenaar Zuhal Demir 1 jaar in de Kamer
13 juni 2010 zorgde voor een historische verkiezingsuitslag. Vlaanderen koos massaal voor ingrijpende veranderingen en maakte van de N-VA de
grootste partij. Een van de 27 Kamerleden die onze
partij naar Brussel mocht sturen, was onze Ekerse
Zuhal Demir. Wij gingen bij haar langs om te peilen
naar haar ervaringen tijdens haar eerste jaar in het
federale parlement.
Vertel ons eerst nog eens wie je bent, Zuhal.
Op 2 maart 1980 werd ik in Genk geboren als derde
kind van vijf. Toen mijn ouders in de jaren 70 in Vlaanderen aankwamen, kozen ze er resoluut voor om zich
actief te integreren in de Limburgse maatschappij. Ze
schreven mij en mijn broers en zussen in de plaatselijke
kleuterschool in. Daar leerde ik Nederlands.
Vanaf mijn zesde nam mijn vader ons elke zondag mee
naar de bibliotheek. Door boeken te lezen verbeterde
onze kennis van het Nederlands nog. Als ik mij een
politiek statement mag veroorloven, vind ik dat de
streektaal kennen een belangrijk middel is om te kunnen integreren. Via de taal begrijp je de ander en leer je
hem of haar begrijpen. Het is de brug waarop mensen
elkaar ontmoeten, ideeën en ervaringen uitwisselen.
Op mijn achttiende ging ik dan in Leuven rechten studeren. Ik specialiseerde mij in het arbeidsrecht. Ondertussen ben ik al 7 jaar aan de slag als arbeidsjuriste. In
het parlement werk ik dan ook voornamelijk rond dit
thema.
Hoe heb je jouw eerste jaar in het parlement ervaren?
Zoals je wellicht weet, zetel ik in de Commissie Sociale
Zaken. Ik ben blij dat ik daar mee aan de kar heb getrokken in het dossier rond pesten op het werk. We stelden vast dat de bestaande wet verschillende lacunes
bevatte en dus verbeterd moest worden. Begin juli formuleerden we een hele reeks aanbevelingen. Die gaan
we het komend parlementair jaar in wetteksten gieten.
Zo zal elk bedrijf verplicht over een vertrouwenspersoon moeten beschikken. Gepeste werknemers worden eveneens tegen ontslag beschermd. Er komen ook
strengere sancties voor pestende werknemers en bedrijven die pesten oogluikend toelaten. Verder ben ik
blij dat de bemiddelingsfase beter wordt uitgewerkt.
Op welke thema’s wil je tijdens het nieuwe parlementaire jaar focussen?
Er zijn verschillende onderwerpen waar ik mij voor wil
inzetten. De problematiek van werknemers die kampen
met een burn-out is er een van. In de schoot van de
Commissie Sociale Zaken wil ik hoorzittingen houden

Zuhal Demir houdt zich in de Kamer onder meer bezig
met sociale dossiers, zoals pestgedrag in bedrijven en
werknemers die met burn-out kampen.

waarbij we met experts het probleem ontrafelen om zo
geschikte maatregelen te nemen. In tijden waarin we
met z’n allen langer moeten werken, kan het niet dat we
mensen die op hun vijftigste arbeidsmoe zijn, verliezen
op de arbeidsmarkt. We moeten voor die mensen aangepaste jobs zoeken en hun loopbaan bijsturen zodat ze
blijvend gemotiveerd zijn om tot aan hun pensioen te
werken.
Na je huwelijk verhuisde je naar Ekeren. Wat vind je
van die nieuwe omgeving?
Ik ben hier heel graag. Ekeren is in veel opzichten interessant. Het is hier niet alleen rustig wonen, ook de ligging is ideaal. Er is een station in de buurt en de oprit
naar de E 19 is vlakbij. Dat zorgt ervoor dat Ekeren goed
ontsloten is. Zeer gemakkelijk om naar het parlement
in Brussel of mijn advocatenkantoor in Antwerpen te
gaan!

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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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