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Beste Antwerpenaar,
Zes jaar geleden kreeg de N-VA het vertrouwen van 
de Antwerpenaar om onze Koekenstad te veranderen. 
Antwerpen snakte naar een nieuw bestuur.
En dat kregen we. Antwerpen is vandaag financieel gezond, 
veiliger, zorgzamer en bruisender. Aangenamer om in te 
wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te genieten. 
Antwerpen herleeft.  

Rond ons verrijst een nieuwe stad. Ons erfgoed wordt in  
volle glorie hersteld. Onze stad is klaar voor de toekomst.  
De werken zijn onvermijdelijk, maar voor het eerst is  
er de garantie op beterschap in plaats van stilstand. We  
zijn begonnen aan het grootste mobiliteits- en leefbaarheids-
project van deze eeuw: de Oosterweelverbinding en de 
overkapping van de Ring.
Het aantal enthousiaste starters zit in de lift, en Antwerpen 
is vanuit het niets uitgegroeid tot koploper in de nieuwe en 
digitale economie. De N-VA geeft ruimte aan ondernemers. 
Onze economie trekt aan. Er komen nieuwe jobs bij. Onze 
welvaart neemt toe. Daar plukken alle Antwerpenaren de 
vruchten van.

Wie onze Vlaamse identiteit, waarden en 
vrijheden omarmt, kan hier een mooie 
toekomst opbouwen. Door in te zetten 
op kennis van het Nederlands, een goede 
opleiding, levenslang leren en activering 
bieden we kansen aan iedereen die zich 
ten volle wil inschakelen in onze Antwerpse 
stadsgemeenschap.

Ons verhaal is niet af. Wij hebben de 
voorbije zes jaar onze stad op koers 
gezet. Dat ging niet altijd vanzelf. 
Besturen is altijd durven bijsturen. 
Maar met uw vertrouwen, werkt de 
N-VA verder aan een schitterende 
toekomst voor Antwerpen en een 
veilige, leefbare stad voor onze 
kinderen.

Bart De Wever 
Burgemeester stad Antwerpen

‘De N-VA heeft onze stad opnieuw op koers gezet, maar ons verhaal is niet af na 
6 jaar. Besturen is ook doorzetten. Dankzij uw stem kan de N-VA verder werken. 
Anders hervalt Antwerpen in de oude kwalen.’
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UW VEILIGHEID,  
ONZE PRIORITEIT
In Antwerpen heerste jarenlang een gedoogcultuur voor 
overlast en criminaliteit, maar een echte veiligheidscultuur 
was taboe in onze stad. Daar heeft de N-VA drastisch mee 
gebroken. We trekken resoluut de kaart van een veilige stad. 
Met groot succes. In Antwerpen zijn de criminaliteit en het 
onveiligheidsgevoel met bijna een derde gedaald. 
In de drugshandel zijn er geen kleine vissen. De politie 
arresteert 1.000 drugsdealers per jaar en we hebben meer 
dan 120 drugspanden gesloten die de dealers als uitvalsbasis 
gebruikten. Geen enkel Antwerps kind verdient het om op te 
groeien in een buurt waar drugsverkoop deel uit maakt van 
het dagelijks leven.  

•
 
 
 
 
 
•

Meer dan 120 drugspanden werden gesloten. 
Meer dan 500 veiligheidscamera’s zijn 
operationeel, een verdriedubbeling tegenover 
2013. De veiligheidscultuur is de rode draad 
doorheen ons beleid.
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We schroeven de strijd tegen drugs nog op met het ‘Stroom-
plan’. De tijd dat malafide handelszaken als paddenstoelen 
uit de grond schoten en onze buurten en ondernemers onder 
druk zetten, is voorbij.
Performante veiligheidscamera’s zijn cruciaal in het opsporen 
van verdachten en schrikt criminelen af. Vandaag bestaat 
dat netwerk uit meer dan 500 veiligheidscamera’s, een 
verdriedubbeling tegenover 2013. In de stad zijn ook verschil-
lende veiligheidsschilden gekomen met ANPR-camera’s die 
nummerplaten herkennen.
De breuk met het verleden is duidelijk: de veiligheidscultuur 
in onze stad loopt  als een rode draad door het beleid.
Antwerpen is op korte tijd toonaangevend geworden in 
criminaliteitsbestrijding. Als Antwerpen spreekt, wordt er 
vandaag geluisterd. Een grootstad die als eerste geconfron-
teerd wordt met nieuwe fenomenen, moet daar ook als eerste 
een antwoord op bieden. We zijn beter gewapend om iedere 
nieuwe uitdaging het hoofd te bieden. Dat is de kracht van 
verandering die we ook vanaf 2019 willen en zullen door-
trekken. Want wij waken écht over uw veiligheid.

GEMEENTERAAD ANTWERPEN• 
 
 

• 

 
 
 

 
 
•

LIJST 
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BEREIKBARE STAD
Antwerpen werkt vandaag volop aan de mobiliteit van 
morgen. De N-VA kreeg na meer dan 20 jaar stilstand alle 
neuzen in de juiste richting. Oosterweel wordt uitgevoerd. 
De spade steekt in de grond. Het ergste hebben we gehad. 
Het wordt nu stelselmatig beter. De auto is geen koning 
meer. Hij blijft wel belangrijk voor Antwerpse gezinnen en 
onze welvaart. Daarom verbeteren we de mobiliteit zonder 
de lokale middenstand en de stadsbeleving voor Antwer-
penaren te beknotten. We verdubbelden het aantal plaatsen 
in buurtparkings om onze straten zuurstof te geven. Tegelijk 
ondersteunen we deelauto’s.
Antwerpen behoort tot de meest fietsvriendelijke steden 
ter wereld. Dat verdienen we. Zo losten we meer dan 100 
ontbrekende, onveilige en oncomfortabele fietsschakels op. Er 
kwam gloednieuwe fietsinfrastructuur bij. 

•
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

Oosterweel wordt uitgevoerd. De spade 
steekt in de grond. Er kwam gloednieuwe 
fietsinfrastructuur bij. Het aantal deelfietsen en 
deelscooters verviervoudigde. Er zijn ook nieuwe 
tramlijnen en –stellen, extra treinverbindingen 
en deelsystemen. De waterbussen verbinden nu 
de Scheldeoevers.
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Maar liefst 95% van onze stad wordt zone 30. Tegelijk 
hebben we het ‘Velo’ systeem verder uitgebouwd. Het aantal 
deelfietsen en deelscooters verviervoudigde. Antwerpen zit 
op de fiets. Dat houden we zo. En we zorgen ervoor dat dit 
veilig en vlot kan.
Er zijn ook nieuwe tramlijnen en –stellen, extra treinen 
en deelsystemen. De waterbussen verbinden de oevers van 
de Schelde. Goede informatieverstrekking dankzij Slim 
naar Antwerpen maakt de reistijd een stuk korter. Ook een 
aanpak op maat voor bedrijven zal het fileleed verkleinen.
Voor mobiliteit heeft N-VA één doel: u zo snel mogelijk 
van straat krijgen en u veilig op uw bestemming brengen. 
We zorgen voor een bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar 
Antwerpen, waar plaats is voor alle weggebruikers. We 
maken samen de overstap van  ‘Mijn auto, mijn vrijheid’ 
naar ‘Mijn mobiliteit, mijn vrijheid’. En de cijfers bewijzen 
dat het werkt: meer dan de helft van alle verplaatsingen in 
Antwerpen gebeuren intussen duurzaam.

• 
 
 
 

• 

 
 
 
•
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WELVARENDE STAD
Antwerpen is de motor van de Vlaamse economie. Onze 
sterke industrie, wereldhaven, diamanthandel en onze retail 
zijn ongelofelijke troeven.
Voor de N-VA zijn ondernemers sterke partners. We geven 
hen alle kansen en zetten in op vereenvoudigde en verlaagde 
belastingen. We zorgen ervoor dat een ondernemer zich bezig 
kan houden met ondernemen in plaats van met admini-
stratieve rompslomp.
Het aantal vacatures bij onze Antwerpse bedrijven staat 
historisch hoog. Tegelijkertijd kent Antwerpen nog heel wat 
werkzoekenden. De N-VA wil meer mensen aan het werk 
krijgen en zo de welvaart verbeteren waarop onze solidariteit 
is gestoeld. 
Werk is de beste garantie tegen armoede. De kerntaak van 
de overheid is om te investeren in mensen, zodat ze zichzelf 
kunnen helpen. 

•
 
 
• 
 
 
 

• 
 
 
 

•

In het onderwijs kwamen er 16.400 plaatsen 
bij. Daardoor heeft elk Antwerps kind vandaag 
een plaats. De investeringen werden meer 
dan verdubbeld. Dit verderzetten moet de vrije 
schoolkeuze kunnen garanderen.
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Iedere Antwerpenaar heeft de verantwoordelijkheid om zich 
(bij) te scholen, Nederlands te kennen en naar werk te zoeken. 
Antwerpse schoolkinderen verdienen alleen het allerbeste: 
goed onderwijs in aangename schoolgebouwen door leer-
krachten die zich goed voelen in hun job. De inhaalbeweging 
die het stadsbestuur de afgelopen 6 jaar heeft moeten maken 
was enorm. We erfden schoolgebouwen in erbarmelijke en 
zelfs onveilige staat. Het aantal plaatsen was onvoldoende.
We hebben Antwerpen uit het onderwijsslop getrokken. In 
het onderwijs kwamen er 16.400 plaatsen bij. Daardoor heeft 
elk Antwerps kind vandaag een plaats. De investeringen 
werden meer dan verdubbeld. Zonder voorkeursbehandeling 
voor gelijk welk onderwijsnet. Het gaat om de kinderen. Om 
aandacht voor hun talent en hun welzijn.
N-VA blijft werk maken van de schoolcapaciteit. Want ouders 
moeten opnieuw écht de vrijheid hebben om te kiezen waar 
hun kinderen naar school gaan.

• 

• 

 
 
 
 
• 
 
 
 
 

•
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“DEEL GEEN VISSEN UIT, 
LEER MENSEN VISSEN”
Hulpverlening moet gaan over mensen opnieuw perspectief 
bieden om hun leven in handen nemen. Bij de N-VA geloven 
we in mensen en helpen we hen opnieuw op weg. We gaan 
daarbij op zoek naar de best mogelijke partner voor de 
doelgroep, niet naar de partner met een politieke stamboom. 
Hulpverlening is nooit vrijblijvend. We zitten mensen op de 
huid om hen de kracht te geven om aan zichzelf  te werken. 
‘Bemoeizorg’, noemen we dat. Sommigen hebben in het leven 
meer nodig dan één zetje. Op ons kunnen ze rekenen.
In de vorige legislatuur werden drugsverslaafde daklozen  
’s avonds weggestopt in een opvangcentrum en overdag onge-
moeid gelaten in de stad. Dat gaf hen geen enkel perspectief 
op verbetering van hun situatie en zorgde voor veel overlast. 

•
 
 
 
 
 
 
 
 
•

We controleren als eerste OCMW in het land of 
mensen ook eigendommen en vermogen hebben 
in het buitenland voor we een sociale woning of 
uitkering toekennen. U wordt via de belastingen 
om solidariteit gevraagd. De stad is verplicht 
om u maximaal te kunnen garanderen dat die 
solidariteit goed terechtkomt.
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Vandaag vangen we meer dan 60 van deze mensen permanent 
op. Stap voor stap nemen ze hun leven terug in handen. Ook 
voor de samenleving is dit een grote winst. De overlevingscri-
minaliteit daalt drastisch. 
Daklozen die illegaal op ons grondgebied verblijven begeleiden 
we op basis van vrijwilligheid terug naar hun thuisland. We 
helpen hen ook toekomstmogelijkheden op te bouwen en 
families te herenigen. Jaar na jaar daalt het aantal illegale 
daklozen in de stad. 
“De hulpbehoevende eerst!” betekent ook dat we de rotte 
appels die geen recht hebben op een uitkering of een sociale 
woning, uit de hulpverlening halen. We controleren als 
eerste OCMW in het land of mensen ook eigendommen 
en vermogen hebben in het buitenland voor we een sociale 
woning of uitkering toekennen. U wordt via de belasting om 
solidariteit gevraagd. De stad is verplicht om u maximaal te 
kunnen garanderen dat die solidariteit goed terechtkomt. 
 

 
 
 

• 
 
 
 

• 
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ANTWERPEN WOONSTAD
De trots op de stad is groter dan ooit. Terecht. Wonen in 
Antwerpen is wonen in het verleden en de toekomst. Maar we 
staan wel voor talrijke uitdagingen. De stadsvlucht stoppen, 
jonge mensen aantrekken, onze senioren laten genieten van 
een welverdiende oude dag in hun vertrouwde buurt… daar 
gaan we voor. Want net als u, houdt de N-VA van Antwerpen. 
Om de uitdagingen aan te pakken, maken we moedige keuzes 
die het verschil gaan maken.
Door de tendens van eengezinswoningen op te splitsen in klei- 
nere appartementen, verdwijnen niet alleen woningen voor 
jonge gezinnen. De overblijvende eengezinswoningen worden 
ook steeds duurder. Dit zorgt ervoor dat enthousiaste gezinnen 
en jonge koppels tegen hun zin de stad verlaten. De N-VA heeft 
daarom het opdelen van eengezinswoningen sterk ingeperkt.  

•
 
 
 
 
 
 
 
•

De N-VA heeft het opdelen van 
eensgezinswoningen in appartementen sterk 
ingeperkt. Daardoor blijft er een aanbod 
voor jonge gezinnen. Kwetsbare buurten 
opwaarderen en de leefbaarheid verhogen is een 
prioriteit. De N-VA doet er alles aan om ouderen 
zo lang mogelijk in hun huis, straat, wijk te laten 
wonen.
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Onze jongeren hebben recht op betaalbaar wonen en een 
toekomst in hun stad. 
Kwetsbare buurten opwaarderen en de leefbaarheid verhogen 
is een prioriteit voor de N-VA. Onderzoek toont aan dat 
kwetsbare buurten, mits de juiste ondersteuning, de kracht 
vinden om zichzelf positief te ontwikkelen. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is echter dat de wijken geen bijkomende 
armoede te verwerken krijgen. We streven naar een gezonde 
sociale mix in onze wijken en spreiden sociale huisvesting 
maximaal over de hele stad om de leefbaarheid in kwetsbare 
buurten te verbeteren. Buurten met een hoge concentratie 
aan sociale woningen komen niet in aanmerking voor nieuwe 
sociale bouwprojecten
“Oude bomen verplant je niet”, zegt het spreekwoord. De 
N-VA doet er alles aan om ouderen zo lang als zij wensen in 
hun woning te houden. Daarvoor investeren we in thuiszorg 
en slimme technologie. En als een verhuis naar een woonzorg 
centrum onvermijdelijk is geworden, zorgen we voor een 
woonst in eigen buurt.

• 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•
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ANTWERPEN BRENGT 
ONS SAMEN
Verenigingen en vriendschappen ontstaan in de straat, op 
sociale media, op café. Mensen zoeken mensen op en delen 
interesses, lief en leed. Van dat gemeenschapsgevoel maken 
we allemaal deel uit. Daar heeft u de stad niet voor nodig. We 
maken het wel graag makkelijker om mekaar te vinden. Dat 
doen we door uw ideeën en dromen actief te ondersteunen, 
maar ook door zelf initiatieven te lanceren die onze buurten 
tot een warme gemeenschap maken.
‘Wijkwerking op maat’ is een project dat vandaag loopt in 
drie wijken en later over de hele stad wordt uitgerold. We 
behouden het overzicht over alles wat reilt en zeilt in de 
buurt, brengen mensen in contact met elkaar en vragen hoe 
we kunnen helpen. De overheid hoeft niet te bruisen, maar ze 
laat uw wijk dat wel doen. 

•
 
 
 
 
 
 
 
• 

We brengen mensen in contact met elkaar en 
vragen hoe we kunnen helpen. Er zijn teveel 
eenzame Antwerpenaren. De strijd tegen sociaal 
isolement is er één die we samen voeren, 
vrijwilligers en professionele hulpverleners.
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Er zijn teveel eenzame Antwerpenaren. De strijd tegen sociaal 
isolement is er één die we samen voeren, vrijwilligers en 
professionele hulpverleners. Ook hier moeten we als stad 
een verbindende rol spelen. Via een meldpunt isolement 
brengen we mensen om sociaal isolement te voorkomen. We 
bouwen ook duurzame netwerken rond ouderen die dreigen 
te vereenzamen. 
We moedigen het gebruik van het Nederlands in het 
verenigingsleven aan. Taal is het eerste verbindingsmiddel. 
Niet-Nederlandstalige Antwerpenaren kunnen er zonder 
schroom spreken en oefenen. Tegelijkertijd leren ze de stad en 
zijn enorme verscheidenheid aan inwoners beter kennen. 
Het is onze ambitie om de onbetwiste ‘nummer 1’ te blijven 
als het gaat over grote publiekstrekkers, zoals de Ronde 
van Vlaanderen. Tegelijkertijd koesteren we traditionele 
Antwerpse evenementen en bezienswaardigheden, zoals het 
Ganzenrijden, de Geitestoet, de Beiaardconcerten in onze 
kathedraal …

• 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 

•
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SLIMME 
ANTWERPENAREN IN EEN 
SLIMME STAD
We draaiden deze legislatuur de filosofie van de stads- 
administratie om: de stad werkt voortaan voor de burger, niet 
andersom. De tijd dat u als burger een dagje verlof moest 
organiseren om de nodige documenten te krijgen, is definitief 
voorbij. Veel documenten zijn verkrijgbaar via het digitaal 
loket. Moet u toch nog langs het districtshuis? Na telefonische 
of digitale afspraak, kan u na 5 minuten weer verder. En dat is 
nog maar het begin…
We gebruiken de technologische vooruitgang om u het leven 
makkelijker te maken. En daar blijven we in investeren. Een 
voorbeeldje uit een heel nabije toekomst: binnenkort neemt 

•
 
 
 
 
 
 
 
•

De dag dat u als burger een dag vrij moest 
nemen om de nodige documenten te krijgen, is 
definitief voorbij. De stad is 7/7 bereikbaar om 
meldingen van burgers te ontvangen. Dit geldt 
ook voor het telefonisch melden van sluikstort 
tijdens het weekend.
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de openbare vuilnisbak zelf contact op met de ophaaldienst 
wanneer hij leeggemaakt moet worden.  Onze belofte aan u: 
Als Antwerpenaar zal u steeds de eerste zijn om te genieten 
van de technologische vooruitgang.
In de volgende legislatuur willen we de stad dus nog dichterbij 
brengen als betrouwbare, vlot bereikbare partner. De stad is 
7/7 bereikbaar om meldingen van burgers te ontvangen en 
door te geven aan de juiste diensten. Dit geldt ook voor het 
telefonisch melden van sluikstort tijdens het weekend.
Bij de N-VA beseffen we maar al te goed dat niet iedereen 
meteen zijn weg vindt in nieuwe mogelijkheden en tech-
nologieën. Technologie is een zegen, maar voor wie niet 
‘bij’ is kan het ook een vloek zijn. Onze partij laat niemand 
achter. We maken de toepassingen zo eenvoudig mogelijk en 
organiseren basis- en bijspijkercursussen zodat iedereen op 
sociaal en administratief vlak mee kan. Voor wie het écht niet 
lukt, behouden we de vertrouwde werking of voorzien we 
de nodige begeleiding. De vooruitgang stopt voor niemand, 
maar in Antwerpen krijgt u alle tijd en ruimte om er 
vertrouwd mee te raken. 

 
 
 

• 

 
 
 
•
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1 Bart De Wever 
47 jaar 
Burgemeester

2 Annick De Ridder 
39 jaar 
Vlaams 
parlements- 
lid 

3 Nabilla Ait Daoud 
41 jaar 
Schepen

4 Koen Kennis 
51 jaar 
Schepen

5 Fons Duchateau 
46 jaar 
OCMW-voorzitter / 
Schepen

6 Johan Klaps 
48 jaar 
Kamerlid / 
Gemeenteraadslid

7 Kristel Somers 
47 jaar 
Apotheker / OCMW-
raadslid

8 Franky Loveniers 
52 jaar 
Informaticus / 
Gemeenteraadslid

9 Danielle 
Meirsman 
60 jaar 
Gemmologe / 
Gemeenteraadslid

10 Sevilay  Altintas 
47 jaar 

Medisch 
oncoloog

11 Koen Laenens 
42 jaar 
Leerkracht / 
Gemeenteraadslid

12 Martine Vrints 
60 jaar 
Bediende / 
Gemeenteraadslid

13 Sanne Descamps 
27 jaar 

Regiocoördi-
nator N-VA 
Antwerpen

14 Patrick Van den 
Abbeele 
63 jaar 
Consultant

15 Nathalie van 
Baren 
25 jaar 
Adviseur begroting 
Kab. Jan Jambon

16 Els van Doesburg 
29 jaar 
Parl. medewerker 
Kamer

17 Wim Jochems 
36 jaar 
Maritiem bediende

18 Kevin Vereecken 
44 jaar 
Arts /  
Gemeenteraadslid

19 André Gantman 
68 jaar 
Gemeenteraadslid

GEMEENTERAADLIJST 
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20 Carine Leys 
51 jaar 
Coördinator 

Wijkgezond-
heidscentrum 
/ fractieleider 

gemeenteraad

21 Martijn Van 
Esbroeck 
46 jaar 
Nucleair agent 
stralingsbe- 
scherming / 
Gemeenteraadslid

22 Fatima Talhaoui 
45 jaar 

Sportcoach / 
Gemeente-
raadslid

23 Danny Feyen 
51 jaar 
Maritiem bediende 
/ Gemeenteraadslid

24 Goedele Toen 
34 jaar 

Bediende

25 Bart Jacobs 
54 jaar 
Consultant 
automotive

26 Freya Van Alsenoy 
38 jaar 
Leerkracht

27 Guido Van Loock 
54 jaar 
Mechanisch 
vormgevingstech-
nieker

28 Lotte Mintjens 
27 jaar 
Accountmanager

29 Anaïs Walraven 
24 jaar 
Adviseur commu-
nicatie Kab. Van 
Overtvelt

30 Sionna Barrois 
51 jaar 
Meewerkende 
echtgenote

31 Juan 
NavarroTellez 
46 jaar 
Consultant fin. 
Sector

32 Marleen Haems 
59 jaar 
Apotheker 
/ Directeur 
Beroepsma- 
nagement KOVAG

33 Randy 
Kankolongo-
Kalemba 
22 jaar 
Student Rechten

34 Jan Dumon 
53 jaar 
Bediende

35 Malgorzata 
Zgnilec 

37 jaar 
Bediende

36 Michèle 
Verhoeven 
28 jaar 
Consultant 
immobiliën

37 Shahnur Minasyan 
39 jaar 
Bediende



 

41 Siddharth Jogani 
30 jaar 
Cardioloog in 
opleiding

42 Laura Delmas 
32 jaar 

Juridisch 
medewerker

43 Saskia Cuyvers 
44 jaar 
Maritiem bediende

44 Luc De Ranter 
62 jaar 
Gepensioneerde 
leerkracht

45 Charlotte Van 
Berckelaer 
21 jaar 
Studente

46 Romain Goesaert 
81 jaar 
Gepensioneerd

47 Imelda Lamigan-
Kalingart 
49 jaar 
Huisvrouw

48 Joël Njengo 
29 jaar 
Kabinetsmede- 
werker 

49 Vic Van Aelst 
70 jaar 
Strafpleiter / 
Gemeenteraadslid

50 Denise Van Dyck 
63 jaar 
Gepensioneerd

51 Mark  Tijsmans 
49 jaar 
Acteur/Auteur

52 Peter Wouters 
51 jaar 
Vlaams parlements- 
lid

53 Manuela Van 
Werde 
59 jaar 
Vlaams parlements- 
lid

54 Ludo Van 
Campenhout 
51 jaar 
Schepen / Vlaams 
parlementslid

55 Liesbeth Homans 
45 jaar 
Vlaams vicemi-
nister-president / 
Gemeenteraadslid

GEMEENTERAAD

38 Lisa Geets 
35 jaar 
Freelance 
taaltrainer en 
copywriter / 
Gemeente-
raadslid

39 Irina Novak 
42 jaar 
Vertaler/tolk

40 Jean Goedtkindt 
73 jaar 
Gemeenteraadslid / 
gepensioneerd

LIJST 

2



LIJST GEMEENTERAAD
1. DE WEVER Bart

2. DE RIDDER Annick

3. AIT DAOUD Nabilla

4. KENNIS Koen

5. DUCHATEAU Fons

6. KLAPS Johan

7. SOMERS Kristel

8. LOVENIERS Franky

9. MEIRSMAN Danielle

10. ALTINTAS Sevilay 

11. LAENENS Koen

12. VRINTS Martine

13. DESCAMPS Sanne

14. VAN DEN ABBEELE Patrick

15. VAN BAREN Nathalie

16. VAN DOESBURG Els

17. JOCHEMS Wim

18. VEREECKEN Kevin

19. GANTMAN André

20. LEYS Carine

21. VAN ESBROECK Martijn

22. TALHAOUI Fatima

23. FEYEN Danny

24. TOEN Goedele

25. JACOBS Bart

26. VAN ALSENOY Freya

27. VAN LOOCK Guido

28. MINTJENS Lotte

29. WALRAVEN Anaïs

30. BARROIS Sionna

31. NAVARRO TELLEZ Juan

32. HAEMS Marleen

33. KALEMBA Randy

34. DUMON Jan

35. ZGNILEC Malgorzata

36. VERHOEVEN Michèle

37. MINASYAN Shahnur

38. GEETS Lisa

39. NOVAK Irina

40. GOEDTKINDT Jean

41. JOGANI Siddharth

42. DELMAS Laura

43. CUYVERS Saskia

44. DE RANTER Luc

45. VAN BERCKELAER Charlotte

46. GOESAERT Romain

47. LAMIGAN-KALINGART Imelda

48. NJENGO Joël

49. VAN AELST Vic

50. VAN DYCK Denise

51. TIJSMANS Mark 

52. WOUTERS Peter

53. VAN WERDE Manuela

54. VAN CAMPENHOUT Ludo

55. HOMANS Liesbeth

Opgelet: u kan op meerdere N-VA-kandidaten uw stem uitbrengen!

LIJST 
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SPEERPUNTEN VOOR HET 
DISTRICT EKEREN
De verandering werkt.

Ook in het district Ekeren.
Bij de verkiezingen van 2012 kreeg de N-VA van de kiezer  
een sterk mandaat om de leidende rol op nemen van het 
nieuwe districtsbestuur. We zijn aan de slag gegaan met  
een ambitieus programma voor ons “dorp in de stad”. 
Gedurende de voorbije 6 jaar realiseerden we heel veel van  
ons verkiezingsprogramma. Maar het werk is nog niet af. 

Graag willen we ook tijdens de volgende bestuursperiode  
de lijnen uitzetten. Welke die lijnen zijn geven we aan in  
ons verkiezingsprogramma 2018: “Veilig thuis in een 
welvarend Ekeren.”

Koen Palinckx  
Lijsttrekker Ekeren

Sabine Coene  
2de plaats Ekeren

Ludo Van Reusel  
3de plaats Ekeren
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SPEERPUNTEN VOOR HET 
DISTRICT EKEREN
Goed wonen in Ekeren
• We waken over de identiteit van de wijken, waarbij het 

behoud van het dorps karakter voorop staat. Het aanbod 
betaalbare eengezinswoningen moet gegarandeerd blijven.  
In Ekeren is geen plaats voor hoogbouw.

• Een kernversterkend beleid voor winkeliers en winkelaars, 
ook in Donk en Mariaburg.

• We willen een grote polyvalente zaal voor onze 
verenigingen, cultuur en evenementen.

• We gaan voor geluidsschermen voor Donk, Rozemaai en 
Schoonbroek.

• We voeren het masterplan Rozemaai  uit. Zo wordt de wijk 
groener en aangenamer.

• Aan de Ekerse Putten komt een hondenspeeltuin en aan de 
Oude Landen een hondenspeelbos. 

• Een fuif-en sportloods in het sportpark Oude Landen of 
aan de Leugenberg. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• We willen extra petanquebanen en fitnesstoestellen voor 
senioren.

• We willen een vernieuwd en beter gelegen dienstencentrum 
in het centrum van Ekeren.

• Puihoek blijft open, onbebouwd gebied.

Veilig Ekeren
• We zijn voorstander van meer camerabewaking in parken, 

aan  pleintjes, zwembad/sporthal, en aan invalswegen.
• We gaan voor zerotolerantie voor sluikstort, drugsoverlast, 

vandalisme en verkeersagressie.
• Stadsmariniers pikken snel op wat in onze wijken leeft, en 

zijn brugfiguren met district en politie.
• We steunen verenigingen die hun gebouwen tegen inbraak 

beschermen.
• Nacht- en telefoonwinkels en shishabars hoeven voor ons 

niet in Ekeren.
• Elke wijk krijgt een buurtinformatienetwerk. 
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Bereikbaar Ekeren
• We sluiten de Fietsring rond Ekeren. We verbinden 

de Fietsostrade Antwerpen-Essen met Ekeren-Donk, 
het fietspad langs het goederenspoor trekken we door, 
net als de Fietsostrade langs de A12 en er komt een 
havenverbinding van Leugenberg naar Noorderlaan.

• De brug van de Leugenberg  wordt vervangen door 
een logische, veilige en comfortabele  verbinding van 
Kloosterstraat naar Leugenberg via de bocht van de A12.

• We leiden zwaar verkeer weg van het Ekerse centrum.  
• We blijven sterk investeren in wegen, voet-en fietspaden. 

Kinderen en senioren zijn de norm.
• We zorgen dat Ekeren deelsystemen voor fiets of auto  zoals 

Vélo, Poppy, Cloudbike krijgt.
• We pleiten voor een buslijn die belangrijke punten met 

elkaar verbindt zoals stations, park-and-rides Havana en 
Merksem, AZ KLINA en AZ Jan Palfijn, de verschillende 
wijken en het centrum. 

Kristel Somers    
7de plaats gemeenteraad, 
20ste plaats EkerenDanny Feyen   

23ste plaats gemeenteraad
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PALINCKX
Koen

49 jaar
Ambtenaar /  

districtsburgemeester

MICHIELS
Wilfried
57 jaar

Bediende

COENE
Sabine
50 jaar

Zelfstandige /  
districtsschepen

DIERICK
Bieke

54 jaar
Huisvrouw

VAN REUSEL
Ludo

68 jaar
Districtsschepen

MALFLIET
Ellen 

34 jaar
Zelfstandig consultant

PLOMPEN
Annemie
44 jaar

Zelfstandige

VOETS
Martine 
55 jaar

Assistant manager Carrefour

MERTENS
Brecht
20 jaar
Student

HUYBRECHTS
Serge
45 jaar

Verkeersleider 

KOEKHOVEN
Ann

47 jaar
Relatiebeheer bank & 

verzekeringen

DISTRICTSRAAD EKEREN
LIJST 

2
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KEYL
Werner
76 jaar

Gepensioneerd

SOMERS
Kristel
47 jaar

Apotheker

ELSEVIERS
Marc 

52 jaar
Leerkracht

SHEA
Nancy 
46 jaar

Bediende

SCHERER
Peter

55 jaar
Logistiek medewerker ZNA

VAN BELLE
Ivo

47 jaar
Controleur De Lijn 

MESSIAEN
Femke
28 jaar

HR-consultant 

CEULEMANS
Robin

38 jaar
Zelfstandige

LEGON
Ivo

49 jaar
Leerkracht

TEUGELS
Myriam
62 jaar

Gepensioneerd

DISTRICTSRAAD EKEREN
LIJST 
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LIJST DISTRICT EKEREN

1. PALINCKX Koen

2. COENE Sabine

3. VAN REUSEL Ludo

4. PLOMPEN Annemie

5. MERTENS Brecht

6. KOEKHOVEN Ann

7. MICHIELS Wilfried

8. DIERICK Bieke

9. MALFLIET Ellen 

10. VOETS Martine 

11. HUYBRECHTS Serge

12. LEGON Ivo

13. SHEA Nancy 

14. SCHERER Peter

15. VAN BELLE Ivo

16. MESSIAEN Femke

17. CEULEMANS Robin

18. TEUGELS Myriam

19. KEYL Werner

20. SOMERS Kristel

21. ELSEVIERS Marc 

Opgelet: u kan op meerdere N-VA-kandidaten uw stem uitbrengen!

LIJST 

2

28



Veilig thuis in een welvarende provincie 
Antwerpen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd 
waar de N-VA voor zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog 
maar half zoveel provincieraadsleden als vorige keer. En het 
aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 
Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de 
afschaffing van het provinciale niveau. Maar zolang de 
provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar wegen op het 
beleid en zorgen voor een goed bestuur.
De N-VA leidt de verandering in de provincie Antwerpen in 
goede banen.

1. Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen al 
jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En in 2013 
verlaagden we de dotaties aan partijen en fracties met 
15 procent. Dat moet bijdragen aan een verlaging van de 
provinciebelastingen voor gezinnen en bedrijven.

2. We leggen fietsostrades aan en zorgen voor een betere 
bovenlokale mobiliteit.

3. We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- en 
groendomeinen.

4. De N-VA wil de open ruimte bewaren voor de volgende 
generaties.

Luk Lemmens 

Lijsttrekker  
provincieraad

PROVINCIERAAD ANTWERPEN
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LIJST PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

1. LEMMENS Luk WILRIJK

2. LAUWERS Linda BOOM

3. GEYSEN Kris BRECHT

4. VAN HAUTEGHEM Marleen ZWIJNDRECHT

5. VRANCKEN Isabelle AARTSELAAR

6. GYS Seppe WOMMELGEM

7. JACQUES Ilse BERCHEM

8. VAN BUEREN Hugo EDEGEM

9. PALINCKX Koen EKEREN

10. GIELEN Pascale SCHILDE

11. DE HERT Vera MORTSEL

12. THIJS Danny

13. VERLINDEN Linda WILRIJK

14. STAES Johan KONTICH

15. PIETTE Heide-Marie ZOERSEL

16. BRANT Chil WUUSTWEZEL

17. SNYDERS Sven BOECHOUT

18. DRIES Greet KALMTHOUT

19. VAN WINKEL Cordula ANTWERPEN

20. JAMBON Jan BRASSCHAAT

Luk Lemmens Lijsttrekker  
provincieraad

Ilse Jacques, 7de plaats 
provincieraad

Koen Palinckx, 9de plaats 
provincieraad

Linda Verlinden, 13de 
plaats provincieraad

Cordula Van Winkel, 19de 
plaats provincieraad

Opgelet: u kan op meerdere N-VA-kandidaten uw stem uitbrengen!

LIJST 

2
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De verandering verder laten werken 
begint bij u
Hoe geldig voor de N-VA stemmen? 

• U ontvangt een chipkaart die u in de kaartlezer van de 
stemcomputer steekt. 

• U dient achtereenvolgens te stemmen voor de  
gemeenteraad, dan de districtsraad en tot slot de 
provincieraad. 

• Op het beeldscherm duidt u telkens de N-VA-lijst aan. 
Daarna verschijnen de namen en voornamen van de 
kandidaten op het scherm. U brengt uw stem uit door 
op het scherm te drukken bij een of meerdere kandi-
daten. U stemt ook geldig door meerdere kandidaten 
een voorkeurstem te geven. 

• Nadat u uw keuze hebt bevestigd, wordt een stembiljet 
geprint dat de uitgebrachte stemmen vermeldt. Zo kunt 
u controleren of uw stem juist werd opgenomen.

• Geef daarna de chipkaart terug aan de voorzitter en 
steek het stembiljet in de urne. 

V.u.: Fons Duchateau, Wisselstraat 10, 2000 Antwerpen. Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

N-VA Stad Antwerpen

U kunt op 14 oktober niet gaan stemmen? Maar u 
wilt die dag uw stem wel laten horen? Mail naar 
antwerpen@n-va.be of bel 0493 36 93 14 voor 
alle info over hoe stemmen met een volmacht.
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Veilig Verantwoord Vlaams
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