#ONS EKEREN:
Vlaamse, veilige en
groene gemeente

AFDELING EKEREN

Ekeren moet ONS
Ekeren blijven
Ekeren heeft veel troeven: prachtige
tradities, een bloeiend verenigingsleven,
een sympathieke middenstand, mooie
parken en natuurgebieden en de nabijheid
van werkgelegenheid en ontspanning.
Ekeren moet echter ONS Ekeren blijven.
Ekeren moet een Vlaamse, veilige en
groene gemeente blijven. De problemen
van de grootstad mogen niet worden
geïmporteerd. De islam of moskeeën
horen niet thuis in Ekeren. Onze open
ruimten mogen niet verdwijnen om de
bevolkingsoverschotten van de stad op te
vangen.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Terwijl de andere partijen in Ekeren
vroeger nog eens durfden protesteren
tegen de hogere overheden, moeten we
vandaag vaststellen dat ze aan het handje
lopen van hun broodheren in regering en
stadsbestuur. Het gevolg is dat Ekeren het
slachtoffer wordt van boven onze hoofden
genomen beslissingen. Zo worden groene
gebieden bebouwd en op hogere niveaus
mobiliteitsbeslissingen erdoor geduwd
die negatief zijn voor Ekeren.

#Ons Ekeren:
geen nieuw Borgerhout!
Lees p. 2
Vlaams Belang zoekt
m/v met talent
Lees p. 4

Vindt u ook dat Ekeren ONS Ekeren
moet blijven? Wilt u ook Ekerse politici
die voor 100% opkomen voor ONS
Ekeren? Steun dan de partij die altijd
opkomt voor de Ekerse belangen:
het Vlaams Belang.
Kurt Van Noten
Voorzitter &
lijsttrekker
Vlaams Belang Ekeren

#Ons Ekeren: GEEN nieuw
Borgerhout!
Het Vlaams wil het dorpse karakter van
Ekeren beschermen. Want onder deze
regering staan de grenzen van ons land
meer open dan ooit. Veel immigranten
vestigen zich in Antwerpen, dat zijn
bevolking fors ziet toenemen. Vlaamse
gezinnen blijven de stad ontvluchten.
Ons Ekeren mag geen overloopbak
worden voor de bevolkingsoverschotten
van de stad.

hoofddoeken op en sinds kort worden er
in Ekeren zelfs koranlessen georganiseerd.
Als u geen moskee en geen islamitische
vzw’s in Ekeren wil, steun dan het
Vlaams Belang in zijn verzet tegen de
vervreemding en islamisering.

Ons Ekeren mag geen nieuw Borgerhout
of Deurne worden. Ekeren is samen met
Wilrijk het enige Antwerpse district
zonder moskee. En dat moet zo blijven.
De dreiging komt echter dichter. In
de Ekerse straten duiken steeds meer

#Onze Hoekakker:
Bebouwing? Neen!
De Hoekakker is een van de laatste
open en groene gebieden van Ekeren.
Binnenkort wordt de Hoekakker echter
bebouwd met 450 woningen. Alle
andere partijen zijn hieraan schuldig.
Alle andere partijen hebben beslissingen
goedgekeurd die nu tot deze bebouwing
leiden.

Verstedelijking en grote
mobiliteitsdruk
Alleen het Vlaams Belang heeft zich
van meet af aan verzet via pamfletten,
initiatieven in de raden en politieke
acties. De beslissing om de Hoekakker
te bebouwen leidt niet alleen tot

de verdere verstedelijking van
Ekeren Donk, maar zal ook nefaste
gevolgen hebben voor de andere
Ekerenaren. De mobiliteitsdruk op de
Kapelsesteenweg en het Laar, die nu al
groot is, zal nog toenemen met meer
files tot gevolg.
Vandaag wil het stadsbestuur de
Hoekakker laten bebouwen. Zal het
Antwerps stadsbestuur binnenkort ook
zijn oog laten vallen op de Puihoek? Wil
u de laatste groene en open gebieden
van Ekeren redden van bebouwing?
Steun dan het Vlaams Belang in zijn
strijd voor de vrijwaring van onze
laatste open ruimten!

#Ons Ekeren vlot
bereikbaar:

STOP
AUTOPESTBELEID!
Van Groen tot N-VA: elke partij lijkt
er tegenwoordig een sport van te
maken om het autoverkeer zo moeilijk
mogelijk te maken: rijwegen worden
keer op keer heraangelegd, versmald, of
voorzien van verkeersremmers, verkeer
wordt omgeleid en parkeerplaatsen
verdwijnen. Noch de mobiliteit, noch
de luchtkwaliteit zijn echter gebaat bij
een autopestbeleid.
Recent verzette het Vlaams Belang
zich nog tegen de uitbreiding van
de zogenaamde 'blauwe zone' tot een
groot deel van het Ekerse centrum.
Het Vlaams Belang is immers van
mening dat men, vooraleer de blauwe
zone uit te breiden, eerst had moeten
zorgen voor een handhaving van de
bestaande blauwe zone. Uit metingen
blijkt immers dat maar liefst 20% van
de parkeerders in de blauwe zone de
toegestane parkeertijd overschrijdt.
Het Vlaams Belang komt op voor
een bereikbaar, leefbaar en levendig
Ekers dorpscentrum, met voldoende
parkeergelegenheid voor klanten van
winkeliers én voor bewoners.

#Ons Ekeren: LOS van Antwerpen
#onsEkeren LOS van Antwerpen#

In 1983 werd Ekeren gedwongen
aangehecht bij de stad Antwerpen. Tegen
de wil van de Ekerenaren in.
De fusie heeft voor Ekeren weinig
goeds gebracht: voortaan werden de
belangrijkste beslisingen op stedelijk
niveau genomen. Met de wil van de
Ekerenaren zou nog nauwelijks rekening
gehouden worden. Denk maar aan het
verdwijnen van onze open ruimten of
de beslissing die het doorgaande verkeer
richting A12/Ekeren stuurt.
Het huidige districtsbestuur voert meer
dan ooit de van hogerhand opgelegde
bevelen slaafs uit.

Een door de districtsraad bestelde studie
stelde in 2006 letterlijk: 'Uit de analyse
blijkt dat de defusie en de oprichting van
een autonome gemeente zowel juridisch,
organisatorisch als financieel haalbaar is.'
Na het verdwijnen van de lokale partij
2070 Ekeren is het Vlaams Belang de
enige partij die de zelfstandigheid van
Ekeren nog in haar programma heeft
staan. In afwachting van die defusie pleit
het Vlaams Belang voor de overheveling
van zoveel mogelijk bevoegdheden naar
Ekeren. Omdat we onze beslissingen
ZELF willen nemen in plaats van
beslissingen opgedrongen te krijgen.

#Ons Ekeren veilig door méér
politie-aanwezigheid
Volgens de officiële misdaadstatistieken
werden in 2016 in Ekeren 831 misdrijven
gepleegd, waaronder 104 inbraken, 94
gevallen van slagen en verwondingen,
86 fietsdiefstallen, 62 diefstallen uit
voertuigen en 11 agressieve diefstallen.
Dat is slechts het topje van de ijsberg.
Van veel misdrijven wordt immers geen
proces-verbaal meer opgemaakt. Veel
mensen doen helaas ook geen moeite
meer om aangifte te doen.
Alhoewel elk misdrijf er één teveel is,
worden er in Ekeren gelukkig minder
misdrijven gepleegd dan in de rest van
Antwerpen. In Ekeren werden in 2016
gemiddeld 36,23 misdrijven gepleegd
per 1000 inwoners. Het Antwerps
gemiddelde lag op 86,92, meer dan het

dubbele dus. Dat heeft allicht veel te
maken met de bevolkingssamenstelling.
Een verstedelijking en vervreemding van
Ekeren zal ook meer misdaad tot gevolg
hebben. Ook daarom komt het Vlaams
Belang op tegen de verstedelijking van
ons Ekeren.
De politiezone Noord, waartoe Ekeren
momenteel behoort, is veel te groot. Het
verlenen van hulp kan nu genadeloos
lang duren omdat er te weinig inzetbare
eenheden zijn. Vlaams Belang wil daarom
– in afwachting van de volledige defusie
van Ekeren – terug eigen Ekerse politieinterventieploegen krijgen die dag en
nacht patrouille rijden in Ekeren en die
in een Ekers politiebureel gestationeerd
zijn.

#Ons Ekeren leef-

baar door slimme
mobiliteit
Hebt u ook soms de indruk dat we
tegenwoordig bijna tussen de files
wonen? De files in en rond Antwerpen
groeien aan met de dag. Ook op de
A12 aan Ekeren is het steeds meer
aanschuiven.
Door politieke beslissingen wordt
binnenkort nog veel meer verkeer
richting A12 gestuurd. De Vlaamse
regering, het Antwerps stadsbestuur
en enkele burgerbewegingen spraken
af dat de Ring in de toekomst
alleen nog maar zou dienen voor
lokaal verkeer en dat de geplande
Oosterweelverbinding zou worden
afgeslankt.
Het doorgaand verkeer zal dan
via een zogenaamd 'grote ring' en
een 'radicaal haventracé' worden
weggeleid van de stad. De dupe van
het bereikte akkoord dreigt echter het
noorden van Antwerpen te worden en
het district Ekeren in het bijzonder.
Het bovenlokale verkeer zou immers
naar een nieuwe autosnelweg A102
worden gestuurd die het rondpunt in
Wommelgem verbindt met Ekeren.
Vandaar wordt het verkeer naar de
Liefkenshoektunnel geleid.
Overkapping of ondertunneling
Alhoewel de A12 Ekeren rakelings
passeert, is er daar geen sprake van
een overkapping zoals op hele Ring
tussen Kennedytunnel en Luchtbal.
Bovendien is er sprake van dat de open afritten Leugenberg en Stabroek
zouden verdwijnen, wat voor de
eraan grenzende wijken en gemeenten
voor sluipverkeer en hinder dreigt te
zorgen.
Het Vlaams Belang wil dat er
een
mobiliteitsoplossing komt
die de leefbaarheid van Ekeren
niet aantast.
Tenminste zou men
mogen verwachten dat wanneer de
Ring bestemd voor lokaal verkeer
overkapt wordt, de verbrede A12
aan Ekeren – die het meeste verkeer
zal moeten slikken – ook overkapt of
ondertunneld zal worden.

Vlaams Belang beschermt
ons Ekers erfgoed

#Ons Ekeren: geen
drugs of sluikstort
op Rozemaai!

Ekeren telt veel mooi erfgoed. Denk maar
aan de wijk Mariaburg met zijn mooie
villa's en burgerhuizen. Ook in de andere
wijken zijn er genoeg mooie gebouwen.
Bovendien is er ook nog het immaterieel
erfgoed met het carnavalsgebeuren en het
gansrijden op kop.

Vanaf 1 jauari 2019 worden de wijken
Rozemaai, Schoonbroek en Edison
togevoegd aan het district Ekeren.
Terecht. De bewoners van deze wijken
voelden zich altijd al meer betrokken bij
het district Ekeren dan bij het district
Antwerpen.

Dat de overheid immers niet steeds
zorgvuldig omspringt met ons erfgoed
werd onder meer bewezen door de afbraak
van het eeuwenoude pand van café Den
Boterham in 2009 en de jarenlange
verwaarlozing van de oude pastorie van
Ekeren Donk.

Het Vlaams Belang heeft de voorbije
decennia de bescherming van ons Ekerse
erfgoed op de politieke agenda gezet. Zo
stelden we tal van vragen in de gemeenteen districtsraad en voerden we zelfs
protestacties om het Hof Mertens (oud
politiekantoor) en de oude pastorie van
Ekeren-Donk voor afbraak of verminking
te behoeden. Met succes!

Vlaams Belang Ekeren zoekt
M/V met talent!
Met Vlaams Belang Ekeren beschikken
we over een uitgebreide en toffe
ploeg mandatarissen, bestuursleden
en militanten die opkomt voor de
belangen van ons Ekeren. Maar
uiteraard zijn we altijd op zoek naar
mannen en vrouwen met talent die
mee ons bestuur willen versterken,
mee onze activiteiten willen helpen
organiseren of op een VlaamsBelangverkiezingslijst willen staan.
Bent u van mening dat Ekeren niet
verder mag verstedelijken, vervreemden
en islamiseren en dat we het Vlaams

karakter en de open ruimten van Ekeren
moeten koesteren en beschermen? Wil
u ook niet langer aan de kant blijven
staan en mee uw steentje bijdragen aan
een Vlaams, veilig, leefbaar en gezellig
Ekeren? Aarzel dan niet en vul dan
ondervermelde invulbon in, bel of mail
ons.

Een delegatie van het bestuur van Vlaams
Belang Ekeren bracht recent een bezoek
aan de sociale woonwijk Rozemaai
en stelde er vast dat de wijk geplaagd
wordt door sluikstort en drugoverlast.
Op enkele plaatsen in de wijk lagen
cannabiszakjes op de grond en volgens
buurtwoners worden er op bepaalde
plekken drugs verhandeld.
Het Vlaams Belang wil dat kordater
wordt opgetreden tegen mensen die de
woonomgeving van anderen aantasten
door onveiligheid of sluikstort.

Indien u op de hoogte wil blijven van
onze standpunten en activiteiten kan u
ook een bezoek brengen aan onze webstek
https//ekeren.vlaamsbelang.org
of
onze initiatieven volgen via facebook.
com/vlaamsbelangekeren.

VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
gratis informatie over ons
asiel- en migratiestandpunt
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang Ekeren
Margrietlaan 9, 2180 Ekeren
0486/52.91.02 - kurt.vannoten@telenet.be
https://ekeren.vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

