Verkiezingsprogramma CD&V Ekeren 2012
“Beter voor Ekeren”

1. Inleiding
CD&V gaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 onder de slagzin “Iedereen
Inbegrepen”.
Als gezinspartij wil dat vooral zeggen dat alle gezinnen en families, ongeacht hun samenstelling,
alle jeugd en senioren, kortom iedereen de nodige aandacht krijgt in het lokale beleid, maar ook
dat dit beleid niet alleen woorden maar ook “daden inbegrepen” moet inhouden met alle
mogelijke ondersteuning van het samen leven, wonen, werken, leren en ontspannen.
CD&V Ekeren wil dan ook naar de verkiezingen gaan onder de slogan “Beter voor Ekeren”.
Ekeren moet immers een district blijven waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen, te
leven en te recreëren, waar vele duizenden kinderen school lopen en waar gezinnen zich thuis
voelen. En dat willen we bereiken met zes grote thema’s:
Ekeren, een district voor en door iedereen
Ekeren, een district om in te wonen
Ekeren, een district om in te werken, te leren en te ontspannen
Ekeren, een bruisend district
Ekeren een veilig en proper district
Ekeren, een goed georganiseerd bestuur
Helaas heeft het districtsbestuur slechts beperkte eigen bevoegdheden en worden nog vele
beleidskeuzes opgelegd door de Stad Antwerpen. Bij ieder thema zullen we dan ook een
onderscheid maken tussen dat wat we zelf kunnen beslissen (Z) en dat waar we enkel
adviserende bevoegdheid hebben (A).

2. Ekeren, een district voor en door iedereen
2.1. Sociaal beleid, gezin en welzijn
CD&V Ekeren gaat voor een uitgebouwde sociale dienstverlening in alle wijken van Ekeren.
1.(Z). CD&V Ekeren wil door de oprichting van een “Welzijns- en gezinsraad” alle
betrokkenen samenbrengen om de activiteiten en specifieke noden van de gezins- en
welzijnssector in het district concreet te coördineren.
2.(A). CD&V Ekeren wil speciale aandacht besteden aan informatie en voorlichting
betreffende gezondheidszorg (kanker, drugs, AIDS, palliatieve zorgverstrekking
enz.). Bovendien wenst CD&V Ekeren de herneming van het preventieve onderzoek
naar TBC en kanker.
3.(Z). CD&V Ekeren wil dat het districtsbestuur overgaat tot de plaatsing van AEDtoestellen (Automatisch Externe Defibrillator) in elke wijk en de nodige opleidingen en
informatie hierrond verstrekt. Ekeren moet hiermee een hartveilig district worden.
4.(A). CD&V Ekeren wenst het vrijwilligerswerk en de thuiszorg voor senioren en mensen
met een handicap extra te ondersteunen.
5.(Z). Meer bepaald wenst zij een degelijke subsidiëring van de verenigingen voor mensen
met een handicap of langdurig zieken (Zonnepinkers, Ziekenzorg, …)
Het gezin is voor CD&V Ekeren nog steeds de hoeksteen van de maatschappij.
Kinderopvang is hierbij een basisrecht voor elke ouder, terwijl de kinderen zelf recht hebben
op een kindvriendelijke woonomgeving met voldoende speel- en leefruimte.
6.(A). CD&V Ekeren is een groot voorstander van het verder activeren van de
onthaalmoederdienst in Ekeren (bv. met onthaalmoeders op verplaatsing voor zieke
kinderen). Andere vormen van kinderopvang (kinderkribbe, kortopvang,
ondersteuning babysit Gezinsbond, enz.) dienen dringend onderzocht.
Verkiezingsprogramma CD&V Ekeren 2012

Pagina 2 van 13

7.(Z). CD&V Ekeren wil aan de hand van een speelbeleidsplan nagaan waar er nog
mogelijkheden zijn om op een veilige en aangename wijze speelgelegenheid te
creëren (klimrots, skateramp, ravotweiden, speelstraten, gebruik van
schoolinfrastructuur in de vakanties).
8.(Z). CD&V Ekeren eist onvoorwaardelijke uitbreiding van materiële en financiële
ondersteuning van de speltrappers.
2.2. Dienstverlening, communicatie en wijkoverleg
De vraag tot een meer directe band met de bevolking en een optimale dienstverlening waren
de directe aanleiding tot de decentralisatie. Het district moet dan ook zo klantvriendelijk
mogelijk zijn en de dienstverlening moet terug aangepast worden aan de woonfunctie van
het district. Bovendien vergt “Openbaarheid van bestuur” een extra communicatie inspanning van het districtsbestuur.
9.(A). CD&V Ekeren vindt het prioritair om de openingsuren en de toegankelijkheid van de
administratie en de diensten (loketten, bibliotheek, infodienst, begraafplaats, enz.)
aan te passen aan de woonfunctie van Ekeren. Klantvriendelijkheid moet zowel op
het gebied van locatie, inrichting als openingsuren hét sleutelwoord zijn.
10.(A). Voor CD&V Ekeren moet de bevolking zich voor ALLE documenten, vergunningen,
certificaten, enz. tot het districtshuis kunnen wenden, alsof het om de administratie
van een autonome gemeente zou gaan.
11.(A). CD&V Ekeren wil ijveren voor het vereenvoudigen van alle bureaucratische
formaliteiten, onder andere door het gebruik van de computermogelijkheden (e-mail,
internet, automatische betalingen, enz.).
12.(Z). CD&V Ekeren wenst de tweemaandelijkse uitgave van een lokaal informatieblad “De
Ekerenaar” en de halfjaarlijkse uitgave van een evenementen-kalender. Indien dit niet
kan, moeten minstens meer districtspagina’s worden voorzien in De Nieuwe
Antwerpenaar.
13.(Z). CD&V Ekeren wil een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van het verdelen
van “Aker - cheques” waarmee op alle dienstverlening en infrastructuur in het district
korting kan verleend worden aan de Ekerenaar.
Het district en de bevolking moeten elkaar beschouwen als partners. Het districtsbestuur
moet er dan ook alles aan doen om de inspraak en participatie van de bevolking en
daardoor het politiek engagement te bevorderen.
14.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district tijdens de komende legislatuur minstens tweemaal in
elke wijk een wijkoverleg organiseert.
15.(A). CD&V Ekeren is een groot voorstander van het nauw betrekken van de bevolking bij
de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij grote bouwprojecten,
infrastructuurwerken, verkavelingsaanvragen, milieuvergunningsaanvragen, enz. Dit
kan gebeuren aan de hand van inspraakvergaderingen, hoorzittingen, opmaak van
wijkcharters, enquêtes, enz.
16.(Z). CD&V Ekeren wenst dat een klachtenboek, een ideeënbus en een meldingskaart
toegankelijk worden gemaakt voor de bewoners en dat het als een element van
dienstverlening wordt beschouwd om de inwoners zo snel als mogelijk te informeren
over de reacties van het bestuur. CD&V Ekeren gaar er van uit dat alle vragen en
bemerkingen van de bevolking binnen de week moeten beantwoord worden.
17.(Z). CD&V Ekeren wenst de adviesraden en wijkcomités uit te bouwen tot volwaardige
deelnemers aan het bestuur. Naast het adviesrecht moet de districtsraad deze bij alle
voor hen relevante beslissingen betrekken via adviesvragen, commissie-zittingen,
enz.
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2.3. Verenigingsleven
Voor CD&V is het verenigingsleven de pijler waarop gans het socio-culturele leven van de
gemeente gebouwd is. Ekeren kent van oudsher een zeer rijk, gevarieerd en dynamisch
verenigingsleven. Het verenigingsleven, dat in Ekeren zeer vitaal is, moet nog meer
ondersteund en gestimuleerd worden in functie van hun inbreng en betekenis voor de
Ekerse gemeenschap.
18.(Z). CD&V Ekeren is voorstander van het stimuleren en subsidiëren van activiteiten ter
ondersteuning van de verenigingen. Het is evident dat de adviesraden en het
feestcomité hier via de opmaak van reglementen en begrotingsvoorstellen een
speciale rol te vervullen hebben.
2.4. Internationale samenwerking
Ekeren is geen eiland. CD&V Ekeren gelooft dan ook in de waarde van de internationale
solidariteit en de opbouw van een mondiale samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.
19.(Z). CD&V Ekeren wenst een actieve ondersteuning van alle district gebonden initiatieven
en verenigingen betreffende de derde wereld en ontwikkelingssamenwerking. Vooral
betreffende informatie dienaangaande kan het districtsbestuur een grote rol spelen.
Bovendien zou het district minstens eenmaal per jaar alle betrokken verenigingen en
individuen moeten samenroepen om tot gecoördineerde acties over te gaan.
20.(Z). Op het gebied van Europese samenwerking wenst CD&V Ekeren de activiteiten
betreffende de verzustering met Andernach verder te ondersteunen en uit te bouwen.
3. Ekeren, een district om in te wonen
3.1. Openbaar domein
CD&V Ekeren wil zich toeleggen op veilige straten mét veilige fietspaden en voetpaden.
21.(Z). CD&V wil de komende legislatuur vooral aandacht besteden aan de aanleg van meer
fietspaden (o.a. in het kader van het provinciale fietspadenplan en de opgemaakte
schoolroutenetwerken), de aanpassing van voetpaden aan rolstoelgebruikers en
kinderwagens en het voorzien van openbare toiletten op drukke plaatsen.
22.(Z). CD&V Ekeren wil verder werk maken van een meerjarenplanning voor onderhoud
van wegdek, voetpaden en fietspaden.
1. Jaarlijks onderhoud van goten en rioolmonden (met extra controle naar afval van
bouwwerken), grachten en beken, wegmarkeringen en signalisaties.
2. Vijfjarenplan voor het onderhoud van voetpaden en fietspaden, waarbij Ekeren
wordt opgedeeld in vijf zones die elk eenmaal om de vijf jaar integraal in orde
worden gebracht.
3. Tienjarenplan voor het onderhoud van kasseiwegen en monolietverhardingen,
rekening houdend met de verkeersintensiteit op de verschillende wegen.
23.(Z). CD&V Ekeren kiest in de meerjarenplanning voor het zelf heraanleggen van
volgende straten en pleinen:
- Kristus Koningplein
- Omgeving Weerstandersstraat – Antverpiastraat – Fortuinstraat
- Omgeving Klein Hagelkruis – Vuurkruisenstraat – Beenhouwerstraat – Pastorijveld
- Prinshoeveweg
24.(A). CD&V Ekeren wil er alles aan doen om bij het Vlaamse Gewest aan te dringen op
een snelle uitvoering van de module 10 in de Kloosterstraat, inclusief verhoogde
veiligheid voor de scholen, enkelrichting én meer parkeerplaatsen.
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25.(A). CD&V Ekeren wil er alles aan doen om bij het Vlaamse Gewest te bekomen dat op
de Leugenberg tot aan de grens met Hoevenen een verkeersveiliger situatie wordt
aangelegd.
26.(A). CD&V Ekeren zal er bij het Vlaamse gewest sterk op aandringen om de
heraanleg van de Kapelsesteenweg (inclusief module 10 aan de scholen) zo snel als
mogelijk aan te vatten.
27.(Z). CD&V Ekeren wenst dat de “straatbeeld” inspanningen onverminderd voortgezet
worden. Een verzorgde en aangename leefomgeving ligt iedereen nauw aan het hart
en is een essentieel element in de strijd tegen verloedering, onveiligheid en slordig
beheer. CD&V Ekeren dringt er daarom sterk op aan dat er minstens één
districtsraadslid wordt toegevoegd aan deze werking.
3.2. Mobiliteit
Uit verschillende bevragingen blijkt dat de Ekerenaar zeer veel belang hecht aan
verkeersveiligheid met speciale aandacht voor goede fiets- en voetgangersvoorzieningen
langs de hoofdwegenstructuur en veilige voorzieningen om deze te dwarsen.
Bovendien heeft het district een grote concentratie van scholen, wat de verkeersveiligheid
nog aan belang doet toenemen.
28.(A). CD&V wil met alle betrokkenen (Vlaams Gewest, Stad Antwerpen, randgemeenten,
enz.) in overleg treden om na te gaan hoe het sluipverkeer door Ekeren kan
verminderd of vermeden worden.
29.(A). CD&V Ekeren wil dan ook dat het district nauw betrokken wordt bij het verdere
onderzoek naar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nx tussen N11 en A12
met zware consequenties voor de N114 (Leugenberg, Kloosterstraat, Dorpstraat) en
meer specifiek voor de situatie aan de Leugenberg.
30.(A). CD&V Ekeren wil speciale aandacht besteden aan de parkeerproblematiek. In het
Centrum moet ervoor gezorgd worden dat deze de bereikbaarheid van de winkels
niet in het gedrang brengt, in Mariaburg moet het absolute verbod van bermparkeren
herbekeken worden.
31.(Z). CD&V Ekeren wenst ook een sterkere deelname aan en ondersteuning van de
scholen – verkeerswerkgroep.
32.(A). CD&V Ekeren vraagt met aandrang om meer politie inzet op verkeersintensieve
momenten en dit in het bijzonder op de schoolroutes. Zij gaat voor effectieve en
efficiënte controles van de zones 30.
33.(A). Verkeersvoorlichtingscampagnes in de scholen dienen voortgezet en geïntensifieerd,
inclusief systematische controles op straat van fietsen en motorrijwielen.
Op het gebied van openbaar vervoer wil CD&V Ekeren een betere onderlinge
bereikbaarheid van de wijken.
34.(A). Ter bevordering van het openbaar vervoer is CD&V Ekeren voorstander van de
uitbouw van een lateraal netwerk tussen de wijken (buurtbus) en tussen de
verschillende randdistricten en randgemeenten (bv. Vlotte verbinding met KLINA Brasschaat en Palfijn - Merksem).
35.(A). Een tramverbinding naar Antwerpen mag maar moet niet. CD&V Ekeren
aanvaardt in alle geval niet dat deze tramlijn door de smalle winkelstraten van het
Centrum zou rijden, noch dat deze tramverbinding enige nadelige invloed zou
hebben op de doorstroming van het verkeer in en naar Ekeren.
3.3. Kwaliteitsvol wonen
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Het uitgangspunt moet zijn om in een Ekeren een optimale woonomgeving te creëren.
Daarvoor moeten we van uitbreiding naar inbreiding, van nieuwbouw naar renovatie, van
verkeersstraten naar leefstraten.
36.(A). CD&V Ekeren ijvert ervoor om in Ekeren terug een volwaardige en voltijdse cel
“stedenbouw en planologie” uit te bouwen, die aanvragen behandelt,
stedenbouwkundige attesten, bouw- en verkavelingvergunningen aflevert, de
rooiplannen beheert en alle relevante informatie kan verstrekken.
37.(A). CD&V Ekeren wil een stedelijke meldingsplicht en evocatierecht met betrekking tot
alle bouw- en verkavelingsaanvragen, teneinde gemotiveerde adviezen te kunnen
formuleren op het gebied van stedenbouwkundige vergunningen.
38.(A). CD&V Ekeren wenst het principe van de inbreiding zoveel mogelijk toe te passen,
teneinde spaarzaam en omzichtig met de beschikbare ruimte om te springen en
prioriteit te geven aan een maximaal groenbehoud.
39.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de zones Puihoek en Hoekakker dan ook hun
huidig karakter van landbouw- en groenareaal moeten behouden.
40.(Z). CD&V Ekeren dringt aan op het hernemen en uitbreiden van de plannen voor
dorpskernvernieuwing en wijkverbetering in het centrum, in Mariaburg en op de
Donk.
41.(Z). CD&V Ekeren wil zich inzetten voor de opname van beschikbare gronden,
gebouwen, privé en sociale woningen, koop- en huurwoningen op de website van het
district.
42.(A). Erfgoed vormt het geheugen en de ziel van elke lokale gemeenschap. CD&V wil het
maximale behoud en de bescherming van het waardevol patrimonium en erfgoed op
het grondgebied van Ekeren.
43.(A). CD&V Ekeren verzet zich dan ook uit alle macht tegen de verkoop van stedelijk
patrimonium dat is opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed (Politiebureel
Centrum, Oude Pastorij Donk, …) en vraagt dringend naar een herbestemming voor
deze gebouwen.
3.4. Leef kwaliteit, groen en milieu
Ekeren heeft als groen district tussen Polder en Kempen, de ambitie om haar groene
karakter verder uit te breiden door een verstandig groenbeleid.
44.(Z). CD&V Ekeren wenst over te gaan tot het opstellen van een omvattend “groenplan
Ekeren”, teneinde na dialoog met de gespecialiseerde diensten, aard en functie van
de aanplantingen te bepalen, aantal bomen, struiken en bloemen, inclusief een
onderhoudsplan met jaarlijkse begroting.
45.(Z). CD&V Ekeren wil dat er wordt overgegaan tot de oprichting van een Raad voor
Groenvoorziening en Milieu, bestaande uit vakmensen en geïnteresseerden, om de
districtsraad te adviseren en sensibiliseringsacties te voeren op het gebied van
properheid, afvalophaling, alternatieve energie, enz.
46.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat een lokale milieu- en groenambtenaar eigen
verantwoordelijkheid krijgt en aldus de problematiek van het niet samenvallen van
sector- en districtsgrenzen kan oplossen en ongedaan maken.
47.(A). CD&V Ekeren eist dat de groene ruimten in en rond Ekeren maximaal behouden,
gerespecteerd en onderhouden blijven (Oude Landen, Ekerse parken, Ekerse putten,
Ekers moeras, enz.).
48.(A). CD&V Ekeren eist verder dat de maximale aanleg van een groenscherm langsheen
de HST-lijn wordt voorzien. De mogelijkheid tot aanleg van een geboortebos willen
we verder onderzoeken.
49.(Z). CD&V Ekeren gaat er bovendien van uit dat de Ekerse begraafplaats en de Ekerse
pleinen zoveel als mogelijk een groen karakter moeten krijgen of behouden
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(Mariaplein, Van de Weyngaertplein, Kristus Koningplein, Kerkplein, Markt,
bloemenweide De Beuckelaerlaan, enz.).
50.(A). CD&V Ekeren hecht erg veel belang aan een integraal waterbeleid, dat zowel
rekening houdt met de waterbeheersing (risico voor overstromingen) als met een
veralgemening van ontdubbelde riolering (afval- en regenwater).
51.(A). CD&V Ekeren eist dat op watergevoelige gebieden géén nieuwe bebouwing wordt
toegestaan.

3.5. Ruimtelijke ordeningen bestrijding van omgevingshinder
Ekeren is een woongemeente. Om dit wonen optimaal te laten verlopen moeten degelijke
voorschriften opgesteld worden en moet alle hinder op het gebied van luchtverontreiniging,
geluid en trillingen zoveel als mogelijk bestreden worden.
52.(A). CD&V Ekeren eist dan ook een snelle omzetting van het Stedelijke Ruimtelijke
Structuurplan naar Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Plannen van Aanleg) voor de
verschillende wijken van Ekeren.
53.(A). Door haar ligging in de nabijheid van de haven en de kerncentrale eist CD&V Ekeren
repetitieve informatiecampagnes in verband met de bestaande rampenplannen.
Betere communicatie zowel preventief als tijdens rampen is daarbij essentieel.
54.(A). De tweede ontsluiting van de haven per spoor mag voor CD&V Ekeren géén
bijkomende hinder veroorzaken voor de Ekerse bevolking. CD&V Ekeren eist dan
ook dat alle mogelijke hinder beperkende maatregelen getroffen worden, zowel op
bestaande als op nieuwe spoorlijnen.
55.(Z). CD&V Ekeren wenst zeer nauw overleg op te starten en op regelmatige basis te
onderhouden met het agentschap Wegen en Verkeer van het departement Mobiliteit
en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest, met de Lijn en met de NMBS
teneinde zowel op het gebied van gewestwegen, spoorwegen als openbaar vervoer
tot hinder beperkende maatregelen te kunnen overgaan.
56.(A). CD&V Ekeren wil het zware vrachtvervoer zoveel als mogelijk uit Ekeren bannen
door aangepaste alternatieve routes, door alternatieve parkeergelegenheden en
beperkte uren voor laden en lossen (met degelijke controle!). Het totaalverbod op
parkeren van vrachtwagens binnen de woonzones dient verder te worden uitgebreid
en strenger te worden gecontroleerd.
4. Ekeren, een district om in te werken, te leren en te ontspannen
4.1. Middenstand
Ekeren is een actief en welvarend district. Een goed uitgebouwde en florerende
middenstand geeft aan een dorpskern of wijk de nodige dynamiek. Winkelen in de eigen
omgeving is bovendien een van de belangrijkste vormen van sociaal contact.
Het district moet dan ook alles in het werk stellen om zo gunstig mogelijke
randvoorwaarden te creëren teneinde de middenstand zoveel mogelijk kansen te
geven. Via een actief middenstandsbeleid willen we ook verloedering en leegstand in
de Ekerse handelskernen tegengaan. Ook een degelijk parkeerbeleid is hierbij van
essentieel belang.
57.(A). CD&V Ekeren vraagt dat het district mee inspraak krijgt in alle materies die invloed
hebben op de plaatselijke middenstand (vergunningen, inplanting nieuwe zaken,
enz.) Aldus kan het district speciaalzaken stimuleren en de aanwezigheid van grote
ketens beperken.
58.(Z). CD&V Ekeren hecht groot belang aan het optimaliseren van de communicatie rond
en het beperken van de hinder door wegwerkzaamheden.
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59.(Z). CD&V Ekeren is voorstander van het oprichten, erkennen en ondersteunen van een
“Raad voor Handel en Nijverheid” als lokaal forum voor de plaatselijke middenstand,
met een niet stemgerechtigds lid van het bureau van de districtsraad, teneinde de
communicatie tussen beide raden te verzekeren.
60.(Z). CD&V Ekeren vraagt dat de lokale infodienst zou instaan voor alle informatie die voor
(kandidaat) zelfstandigen vereist is om hun activiteiten op een correcte manier te
kunnen uitvoeren.
61.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de volledige praktische organisatie van markten en
foren wordt toegewezen aan het district. Er dient dan ook en lokale ambtenaar te
worden aangesteld, die onder meer voor markten en foren verantwoordelijk is. De
districtsraad beslist over de tijdstippen, de praktische organisatie, de plaatsbepaling
en het houden van occasionele markten en foren. CD&V Ekeren is hierbij
voorstander om het aantal foren en de duurtijd ervan te beperken.
62.(A). CD&V Ekeren verzet zich tegen het doortrekken van een tramlijn door de
winkelstraten van het Centrum van Ekeren. Zij vraagt integendeel dat door de
heraanleg van Kloosterstraat, Dorpstraat en Kapelsesteenweg (ook voor minder
mobiele mensen) een veiligere, fraaiere en aangenamere winkelomgeving wordt
gecreëerd.
63.(Z). CD&V Ekeren zal er op toezien dat bij de realisatie van het project “Kristus
Koningplein” in de onmiddellijke omgeving geen enkele parkeerplaats verloren gaat.
Zij zal er alles aan doen om de mogelijkheden van de ALDI parking als openbare
parking te onderzoeken en uit te voeren.
64.(Z). CD&V Ekeren wil een betere ondersteuning van de middenstand (winkels op de
website, aankopen door bestuur bij voorkeur bij plaatselijke handelaars, districtsloket,
eindejaarsverlichting, enz.).
65.(A). CD&V Ekeren wil ijveren voor het behoud van de winkelfuncties op de
benedenverdiepingen bij het afleveren van bouwvergunningen in de handelscentra.
4.2. Onderwijs
Ekeren kent een scholengemeenschap met 14 scholen en meer dan 6000 leerlingen. Het
onderwijs zorgt voor de jeugd en dus voor onze toekomst. Daarom moet het district hier veel
aandacht aan schenken!
66.(Z). CD&V Ekeren vindt dat de samenwerking tussen scholen en district moet
geoptimaliseerd en gestimuleerd worden. Een “scholenraad” met directies,
oudercomités en district kan van overlegplatform tot samenwerkingsorgaan
uitgebouwd worden.
67.(A). CD&V Ekeren staat voor een betere ondersteuning en stimulering van voor- en
naschoolse opvang (ook tijdens de schoolvakanties) en van bestaande
studiebegeleidingsdiensten.
68.(A). CD&V Ekeren wenst een grotere betrokkenheid van het district bij het deeltijds
kunstonderwijs.
69.(Z). CD&V Ekeren gaat voor het opstarten van gesprekken met het kunstonderwijs
(academie voor muziek en woord) om hun grieven en wensen beter te leren kennen,
te centraliseren, te evalueren en op te nemen in een actieplan. Het deeltijds
kunstonderwijs moet een kerntaak worden van het district!
70.(A). CD&V Ekeren gaat voor het heroprichten van een toezichtcommissie, samengesteld
uit vertegenwoordigers van de lokale culturele sector, met als voorzitter de
districtsschepen, bevoegd voor cultuur.
71.(Z). CD&V Ekeren wenst na te gaan of er een samenwerking kan opgestart worden met
de academie Noord, met Sint-Lucas Kapellen of andere initiatieven op het gebied van
beeldende kunsten.
72.(Z). CD&V Ekeren gaat voor Jeugdateliers in alle wijken.
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4.3. Jeugd
De Ekerse jeugd moet alle kansen krijgen om zich te ontplooien via een aanbod van
infrastructuur en het financieel en materieel ondersteunen van jeugdactiviteiten.
Daarvoor moet het jeugdbeleidsplan Ekeren meer uitgaan van behoeften, noden,
leeftijdscategorieën, enz.
73.(Z). CD&V Ekeren blijft streven naar een echte, volwaardige fuifruimte voor de jeugd. Zij
wenst dan ook dat er blijvend gezocht wordt naar een geschikte locatie, waar de
hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt blijft. In afwachting van een
eigen Ekerse fuifruimte wenst CD&V Ekeren dat het district voor de Ekerse
jeugdverenigingen een fuifsubsidie reglement opstelt om de financiële nadelen van
het organiseren van fuiven buiten Ekeren op te vangen.
74.(Z). CD&V Ekeren wenst een grotere financiële en materiële ondersteuning van
jeugdinitiatieven (cirque@, kampen, kampvuur, groepsfeesten, enz.) en van
jeugdverenigingen bij infrastructuurproblemen.
75.(A). CD&V Ekeren wenst dat wordt nagegaan in hoeverre de stedelijke sport- en
schoolinfrastructuur tijdens de schoolvakanties kan worden aangewend en
opengesteld.
76.(Z). CD&V Ekeren wil een onderzoek uitvoeren naar de oprichting van een
kinderboerderij in Ekeren.
77.(Z). Naast onvoorwaardelijke steun aan de jeugdraad wil CD&V Ekeren tevens nagaan
hoe ook aan de niet georganiseerde jeugd inspraak in het jeugdbeleid kan gegeven
worden.
4.4. Senioren
De Ekerse senioren moeten zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met een
optimale levenskwaliteit. Bovendien wensen we dat de steeds groter wordende groep
actieve ouderen zich blijvend moet kunnen ontplooien op diverse terreinen en een
belangrijke rol te vervullen heeft in de lokale samenleving.
78.(A). CD&V Ekeren wenst één informatie loket voor senioren op het districtshuis (“sociaal
huis”) in het kader van een lokaal senioren - beleidsplan op maat van het district en
gaat voor een actieve informatiecampagne van rechten en plichten voor senioren.
79.(Z). CD&V Ekeren gaat voor minstens één ontmoetingsplaats voor senioren per wijk.
80.(Z). CD&V Ekeren wenst een betere ondersteuning van de mantelzorg (privé en
openbaar) met opvang en gepaste activiteiten en ondersteuning van het
vrijwilligerswerk.
81.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district ook een sportbeleidsplan opmaakt op maat van
senioren, inclusief de aanleg van extra petanqueveldjes in de diverse wijken.
82.(Z). CD&V Ekeren gaat voor een verdere ondersteuning van de seniorenraad en van de
projecten rond nieuwe media en informatica voor senioren.
83.(Z). CD&V Ekeren vindt het belangrijk dat het openbaar domein wordt aangepast aan de
trage en minder mobiele weggebruiker (meer lommerrijke zitbanken, lage
stoepranden, enz.).
5. Ekeren, een bruisend district
5.1. Cultuur
Het rijke culturele gebeuren in Ekeren moet op lokaal vlak nog beter gecoördineerd en
georganiseerd worden, en dit zowel met betrekking tot de planning, de uitvoering als de
opvolging.

Verkiezingsprogramma CD&V Ekeren 2012

Pagina 9 van 13

Een duidelijk lokaal cultuurbeleidsplan met concrete projecten, acties en doelstelling moet
de leidraad zijn voor zes jaar cultuurbeleid.
84.(A). CD&V Ekeren blijft er van uitgaan dat Ekeren beschikt over een ruime culturele
infrastructuur (Muziekacademie, Theaterzaal, Hof de Bist) en een bloeiend
verenigingsleven. Bovendien zijn er in de onmiddellijke omgeving van Ekeren vier
volwaardige cultuurcentra te vinden. Daarom is er geen dwingende nood aan een
eigen, volledig volgens de decreten uitgebouwd cultuurcentrum (incl. eigen
programmatie e.d.). Er stelt zich echter wel een dringend probleem met betrekking tot
het tekort aan degelijke infrastructuur voor het brede socio-culturele gebeuren. CD&V
Ekeren pleit dan ook voor de snelle uitbouw van een grote polyvalente zaal met een
aantal kleinere ruimten, waaronder vergaderzalen en een cafetaria.
85.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de artotheek, die werd uitgebouwd met werken van
VZW Hof de Bist, terug onder Ekers beheer moet komen.
86.(A). Het documentatiecentrum van de Antwerpse Noorderpolders moet dringend terug
een vestigingsplaats krijgen in Ekeren. CD&V Ekeren wil trouwens een duidelijke
opwaardering van het documentatiecentrum met een grensoverschrijdende raad van
beheer met afgevaardigden van de poldergemeenten, die het beleid uitstippelt en het
centrum aanstuurt en uitbouwt tot een volwaardig studie-en documentatiecentrum
voor de geschiedenis van de polder.
87.(A). CD&V Ekeren pleit voor een snelle renovatie van kunstencentrum Hof de Bist. We
wensen verder dat het kunstencentrum, naast andere functies, blijvend ondersteund
wordt als centrum voor (hedendaagse) beeldende kunst met internationale uitstraling.
5.2. Sport
Het doel van het districts-sportbeleid moet er in bestaan in samenwerking met de sportraad
meer mensen aan te zetten tot sportbeoefening en te stimuleren tot een gezonde
lichaamsbeweging.
88.(Z). Daarom ijvert CD&V Ekeren voor uitbreiding van de sportinitiaties tijdens de
schoolvakanties.
89.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district nagaat in hoeverre een opleiding van begeleiders,
trainers en lesgevers ten behoeve van vrijwilligersinitiatieven kan ondersteund
worden.
90.(Z). CD&V Ekeren eist absolute voorrang voor Ekerse bewoners, scholen en
verenigingen bij de reservatie en het toekennen van Ekerse sportinfrastructuur
(zwembad, sporthal, sportvelden, enz.).
91.(A). CD&V Ekeren wil dat de grote sportinfrastructuur (Zwembad, sporthal, turnzaal,
complexen De Bist en Donk) volledig onder districtsbeheer komen.
92.(Z). CD&V Ekeren blijft voorstander van financiële en materiële steun aan
sportverenigingen met infrastructuurproblemen.

5.3. Feestelijkheden
CD&V Ekeren wil van Ekeren een regionale aantrekkingspool maken voor evenementen op
alle vlakken waarbij vooral aandacht wordt besteed aan muzikale en sportieve
evenementen. Maar ook de kleinschalige wijk- en straatfeesten of buurtgebonden
evenementjes verdienen alle steun.
93.(Z). CD&V Ekeren gaat er van uit dat het district scenario’s uitbouwt voor het organiseren
van evenementen. Waar moet allemaal aan gedacht worden? Wat zijn de
contactadressen? Wat zijn mogelijke kosten? Deze scenario’s moeten vervolgens vrij
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ter beschikking staan van de verenigingen. bv. in een evenementendraaiboek of
organisatiegids.
94.(Z). Voorrang moet gegeven worden aan evenementen, georganiseerd door de Ekerse
verenigingen. Het district zelf moet zich beperken tot het verder uitbouwen van de
voorjaarsreceptie waar het district zich voorstelt aan het publiek, het evenement
“Muziek in de wijk” (als volwaardige “Parkfeesten"), de 11 juli viering, de 11
november plechtigheid en de Kerstmarkt (in nauwe samenwerking met het
Feestcomité).
95.(Z). CD&V Ekeren wil dat het budget voor feestelijkheden en manifestaties jaarlijks wordt
verhoogd en autonoom door het feestcomité, samengesteld uit vrijwilligers, kan
worden beheerd.
96.(Z). CD&V Ekeren meent dat diverse manifestaties op de openbare weg een belangrijke
rol spelen in de dynamiek en de eigenheid van het district. Daarom dient het
initiatiefrecht en de begeleiding en afhandeling van de aanvragen lokaal te gebeuren.
97.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district beschikt over een basispakket aan feestmateriaal
dat het autonoom kan beheren.
98.(Z). CD&V Ekeren wil speciale aandacht voor de financiële en materiële ondersteuning
van buurt- en wijkfeesten.
99.(Z). CD&V Ekeren wenst een tussenkomst van het district voor de betaling van een
billijke vergoeding en Sabam bij activiteiten.
6. Ekeren, een veilig en proper district
6.1. Propere straten en parken
De Ekerenaar wenst in een aangename en propere omgeving te leven. CD&V Ekeren wil de
strijd aanbinden met en allerhande vormen van vervuiling. Het proper en fraai houden van
ons district is een gedeelde opdracht tussen inwoners en bestuur. Samen maken we er werk
van!
100.(Z). CD&V Ekeren eist dat er een meldpunt wordt opgericht waar de burgers de
overheid kunnen inlichten over vervuilde en kritieke plaatsen in Ekeren. In afspraak
met de groendienst en stadsreiniging zal dan gepast gereageerd kunnen worden.
101.(A). CD&V Ekeren pleit voor het uitbreiden en efficiënter maken van de inzet van
machines in alle wijken. Propere Ekerenaren hebben recht op propere straten,
pleinen en parken. Er worden meer papiermanden geplaatst en ze worden vaker
leeggehaald. Zo wordt voorkomen dat ze uitpuilen en stortplaatsen vormen.
102.(A). CD&V Ekeren wil inspanningen om op openbare gebouwen en elektriciteitshokjes
een anti-graffiti laag aan te brengen.
103.(Z). CD&V Ekeren wil lentepoetsacties, bebloemingswedstrijd of andere poetsacties
verder ondersteunen door bv. het ter beschikking stellen van onderhoudsmateriaal
aan wijkverenigingen.
104.(A). CD&V Ekeren ijvert voor het voorzien van openbare toiletten in alle wijken.
6.2. Integrale veiligheid
Een goed veiligheidsbeleid is erg belangrijk voor onze samenleving. Iedereen heeft recht op
bescherming en het subjectieve onveiligheidsgevoel kan best opgevangen worden door de
bewoners te bevragen over wat er op hun lever ligt.
105.(A). CD&V Ekeren vindt dat vandalisme en kleine criminaliteit prioritair moeten worden
aangepakt.
106.(A). CD&V Ekeren is voorstander van het opmaken van wijk – veiligheids-plannen, die
vervolgens door bestuur en politie ernstig worden opgevolgd.
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107.(A). CD&V Ekeren ijvert er terug voor om een permanente opening (7/7) te hebben van
een goed toegankelijk en bereikbaar commissariaat. De rol van wijkagent moet
verder opgewaardeerd worden en deze moet meer aanwezig zijn in straten en op
pleinen.
108.(A). CD&V Ekeren is voorstander van het in het leven roepen van een lokale
preventiedienst en het verder uitbouwen van buurt- en winkelinformatienetwerken
(BIN’s en WIN’s) in Ekeren.
109.(A). CD&V Ekeren wil volwaardige parkwachters in de drie Ekerse parken die ook
repressief kunnen optreden.
110.(A). CD&V Ekeren wenst een actief en vooral preventief drugsbeleid in en rond de
scholen.
111.(Z). CD&V Ekeren wenst dat er meer aandacht wordt besteed aan de aanleg en het
onderhoud van de openbare verlichting.
7. Ekeren, een goed georganiseerd bestuur
7.1. Decentralisatie
CD&V Ekeren beschouwt de decentralisatie als een dynamisch gegeven. De toegekende
bevoegdheden zijn slechts een eerste stap in een proces. Het einddoel blijft een autonome
gemeente maar voorlopig moet gestreefd worden naar een verdere decentralisatie van de
bevoegdheden en middelen.
112.(A). CD&V Ekeren ijvert voor een regelmatig overleg met OCMW, Politie, GAPA en
VESPA.
113.(A). CD&V Ekeren ijvert voor een herverdeling van de verantwoordelijkheden van Stad
en District, wat moet leiden tot homogene bevoegdheidspakketten.
Hiervoor moeten de al bestaande bevoegdheden van de districten uitgebreid
worden maar moeten ook nieuwe bevoegdheden aan de districten overgedragen
worden (volledig beheer van het patrimonium, bibliotheek, middenstand, markten en
foren, kunstonderwijs, ruimtelijke ordening, ontwikkelingssamenwerking, enz.).
114.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de financiële middelen van de districten merkbaar
opgetrokken moeten worden. Wij gaan er van uit dat de bestaande dotaties
minstens met een factor 2.5 dienen te worden verhoogd, op basis van de huidige
bevoegdheden.
Onderhoud van de wegen is nu een 25 jaren programma (6 miljoen € aan 250.000
€ per jaar). Dit moet zeker herleid worden naar een tienjarenprogramma.
Volledige heraanleg van wegen (investeringen) is nu een 60 jaren programma (90
km wegen aan 1.5 km per jaar). Dit moet zeker herleid worden naar een 25 jaren
programma.
Voor onderhoud en beheer van de drie parken werden in het verleden geen
budgetten overgedragen. Nu wensen we hier duidelijk de nodige middelen voor.
Voor onderhoud van het districtspatrimonium werden in het verleden geen
budgetten overgedragen. Nu wensen we hier duidelijk de nodige middelen voor.
115.(A). De districten moeten ook zelf inkomsten kunnen realiseren. Er zal nagegaan
worden welk wettelijk kader moet gecreëerd worden om dit mogelijk te maken.
116.(A). CD&V Ekeren wenst voor de uitvoering van de districtsopdrachten te beschikken
over een eigen personeelskader (secretariaat, bevolking, burgerlijke stand,
openbaar domein, interventieteam voor kleine werken, planologie, sociale zaken,
jeugd-, cultuur-, sport- en groenconsulent, enz.).
7.2. Grenscorrecties
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117.(A). CD&V Ekeren vraagt dat, na consultatie van de bewoners, de Edisonwijk en enkele
huizen van het Pastorijveld op korte termijn aan het district Ekeren worden
overgedragen.
118.(A). CD&V Ekeren vraagt tevens dat het Stedelijk Recreatiedomein Muisbroek, Oude
Landen, Bospolder en Ekers Moeras op korte termijn bij het district worden
gevoegd.
119.(A). CD&V Ekeren vraagt tenslotte dat, eveneens na consultatie van de bewoners, de
wijken Schoonbroek en Rozemaai tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen
bij het district zouden aansluiten teneinde een transparanter beleid voor deze
territoriale en sociologische eenheid mogelijk te maken.
7.3. Bestuurlijke verzelfstandiging
Besturen dicht bij de mensen is een absolute noodzaak. Gelet op de problemen die een
stedelijke structuur zoals in Antwerpen met zich meebrengt, gelet op de duidelijke wens van
de Ekerenaren en gelet op de resultaten van de studie “Defusie Ekeren”, waaruit duidelijk
bleek dat een defusie decretaal, financieel en organisatorisch haalbaar is, wenst CD&V
Ekeren terug te keren naar een autonome gemeente Ekeren.
120.(A). CD&V Ekeren wil er alles aan doen om bij de volgende vorming van de Vlaamse
Regering het stadsgewest met bijhorende defusie als programmapunt in het
regeerakkoord te laten opnemen.
121.(Z). CD&V Ekeren wil dat er tegelijkertijd door het district binnen de haar toegekende
bevoegdheden samenwerkingsakkoorden worden afgesloten met aangrenzende
gemeenten en districten.
8. Besluit
Niettegenstaande het feit dat CD&V Ekeren het laatste jaar enkele moeilijke momenten heeft
doorgemaakt en dat door onze beperkte bevoegdheden en een (te) ambitieus verkiezingsprogramma 2006 tijdens de voorbije legislatuur slechts ongeveer 40% van onze ideeën kon
waargemaakt worden, staan wij er vandaag terug om met een evenwichtig en degelijk
programma naar de Ekerse kiezer te gaan.
Onze CD&V kandidaten zijn klaar om hun politieke verantwoordelijkheid op te nemen en om te
tonen dat zij er zijn voor de Ekerenaar en niet omgekeerd.
Wij hopen dan ook tijdens de komende legislatuur aan de Ekerenaar te kunnen tonen dat wij
onze inzet en ons werk steeds verder willen verbeteren tot meerdere eer van Ekeren, alle
Ekerenaars inbegrepen!
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