Verkiezingsprogramma
Districtsraadverkiezingen 2018
“Samen voor Ekeren, waar iedereen zich thuis voelt”
Beste Ekerenaar,
Vooreerst willen wij de inwoners van Schoonbroek, Rozemaai en de Edisonwijk, die vooral
door de inzet van CD&V Ekeren onze Ekerse gemeenschap komen vervoegen met veel
warmte en hartelijkheid verwelkomen.
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.
CD&V gaat naar de verkiezingen van oktober 2018 onder de slagzin “De weg vooruit”. Als
gezinspartij wil dat vooral zeggen dat alle gezinnen, families en alleenstaanden, alle jeugd
en senioren, kortom iedereen betrokken wordt in het lokale bestuur. Bij ons wordt
niemand aan zijn lot overgelaten. We zijn goed voor de sterken en sterk voor de zwakken.
We geven een duwtje in de rug van wie dat nodig heeft. Wie verder vooruit wil, geven we
alle kansen om zich verder te ontplooien. Dat is de basis van een betrokken samenleving.
CD&V Ekeren, een enthousiaste combinatie van veel jeugdige creativiteit en veel oudere
ervaring, is blij dat haar verkiezingsprogramma van 2012 voor meer dan 90 percent werd
uitgevoerd tijdens de voorbije legislatuur en wil dan ook naar deze districtsverkiezingen
gaan onder de slogan “Samen voor Ekeren, waar iedereen zich thuis voelt”. Ekeren moet
immers een district blijven waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen, te leven
en te ontspannen, waar vele duizenden kinderen naar school gaan en waar gezinnen zich
thuis voelen.

1. Wij gaan samen voor een fietsvriendelijk Ekeren
» Fietspaden op alle doorstroomwegen.
» Deelfietsen voor Ekeren en elektrische oplaadpunten.
» Afwerking fiets-o-strades en aansluiting met fietserstunnel aan de Prinshoeveweg.
2. Wij gaan samen voor een proper Ekeren.
» Terug invoeren van bladkorven en
installatie van ondergrondse sorteerstraten.
» Ondersteuning van straatvrijwilligers in
hun acties tegen zwerfvuil.
» Betere handhaving door meer controles
en gasboetes.

3. Wij gaan samen voor een volwaardig vrijwilligerswerk.
» Een districtspremie voor mantelzorgers.
» Het ondersteunen van monitoropleidingen, vormingscursussen en workshops voor
alle soorten vrijwilligers.
» Het beter ondersteunen van vrijwilligerswerk in de senioren-, zieken- en
gehandicaptensector.
4. Wij gaan samen voor een gezond Ekeren.
» Milderende maatregelen inzake fijn stof en lawaaihinder bij het haventracé en aan
de E19 en de hst-lijn.
» Aanleg van een geboortebos met jaarlijkse happening voor kersverse ouders en
hun kinderen.
» Het aanbrengen van AED (Automated External Defibrillator) toestellen in openbare
gebouwen.

5. Wij gaan samen voor een verkeersveilig maar toch ook een parkeervriendelijk
Ekeren.
» Verdere maatregelen om doorgaand vrachtverkeer te weren uit de woonwijken.
» Speciale aandacht voor verkeershandhaving aan de schoolomgevingen.
» Het inrichten van schoolstraten waar mogelijk.
» Speciale aandacht voor een verkeersveiliger situatie op Leugenberg.
» Uitbouw van een lateraal netwerk van openbaar vervoer tussen de wijken
(buurtbus) en vlottere verbinding met KLINA Brasschaat en Palfijn Merksem.
» Een Shop&Go parkeerzone (beperkte parkeertijd) op het Kristus Koningplein.
» Stimuleren van scholen en bedrijven om hun parkings na openingsuren te laten
gebruiken door buurtbewoners.
6. Wij gaan samen voor een leefbaar Ekeren.
» Overdekte ontmoetingsplaatsen en ontspanningsruimten met banken in alle
wijken.
» Invoering van “Aker-cheques” waarmee op alle evenementen en dienstverlening
van het district korting kan verleend worden.
» Thema-markten in Centrum, Mariaburg, Donk, Rozemaai.
7. Wij gaan samen voor de Ekerse jongeren.
» Blijvend streven naar een echte, volwaardige fuifruimte in Ekeren.
» Uitrusting van grote speeltuinen met rolstoeltoegankelijke
speeltuigen.
» Ondersteuning van jeugdhuizen en jeugdbewegingen met
infrastructuur-subsidies, beveiligings-subsidies en werkingssubsidies.
» Proactieve werking van de jeugddienst naar de verenigingen toe.

8. Wij gaan samen voor de Ekerse senioren
» Omdat meer dan één derde van de Ekerenaren ouder is dan 55
jaar, moet extra aandacht besteed worden aan goede informatie
(ook niet-digitaal) over activiteiten, zorgmogelijkheden en
begeleiding van senioren.
» Eénmaal per week een winkel stap op - stap af bus voor senioren.
9. Wij gaan samen voor een goede dienstverlening.
» Periodes waarop bewoners terecht kunnen op het
districtshuis en het politiebureel zonder afspraak.
» Zitdagen van de ambtenaren van stedenbouw op het
districtshuis.
10. Wij gaan samen voor een goede informatie- en ideeënuitwisseling.
» Herinvoering van een tweemaandelijkse “Ekerenaar” (op papier) met alle
evenementen.
» Meer led-schermen waar ook de verenigingen hun activiteiten kunnen meedelen.
» Meer thema- en wijk gebonden inspraakmomenten.
11. Wij gaan samen voor een cultureel en feestelijk Ekeren.
» Snelle uitbouw van een multifunctionele zaal voor het brede Ekerse socioculturele
gebeuren met een aantal kleinere ruimten voor vergaderingen.
» Openstellen openbare ruimten voor Ekerse kunstenaars.
» Een basispakket aan feestmateriaal dat ter beschikking kan gesteld worden van de
verenigingen.
» Financiële en materiële ondersteuning van buurt- en wijkfeesten.
12. Wij gaan samen voor een sociaal Ekeren
» Oprichten van een Sociaal meldpunt (Centrum Algemeen Welzijnswerk).
» Ondersteuning van de Buurt Informatie Netwerken (BIN) en oprichting van BIN-Z
(voor zelfstandigen).
» Ondersteuning van nieuwkomers (dus ook inwoners van Schoonbroek en
Rozemaai).

13. Wij gaan samen voor een groen Ekeren
» Meer openbaar groen voor Leugenberg, Mariaburg,
Schoonbroek en Rozemaai.
» Volwaardige parkwachters in de Ekerse parken, die ook
beteugelend kunnen optreden.
» Onvoorwaardelijk behoud van alle groene ruimten in en
rond Ekeren.
» Verzet tegen elke omgevingshinder (geluid en lucht) van
spoor, snelwegen, industrie en haven.
14. Wij gaan samen voor goed wonen in Ekeren
» Stedelijke meldingsplicht en adviesrecht van het district voor alle bouw- en
verkavelingsaanvragen.
» Geen bebouwing op Hoekakker zonder verkeersleefbare oplossing voor de
mobiliteit.
» Opname van beschikbare gronden, koop- en huurwoningen op de website van het
district.
» Een soepele reglementering voor kangoeroe- en assistentiewoningen.
15. Wij gaan samen voor een sportief Ekeren.
» Absolute voorrang voor Ekerenaren, scholen en verenigingen bij reservatie
sportinfrastructuur;
» Beter ondersteunen van “sport voor allen” activiteiten (inclusief denksporten).
» Uitbreiding van de sportinitiaties tijdens de schoolvakanties.
» Financiële
en
materiële
steun
aan
sportverenigingen
met
infrastructuurproblemen.
16. Wij gaan samen voor een internationaal Ekeren.
» Actieve ondersteuning van alle district gebonden initiatieven en verenigingen
betreffende de derde wereld en ontwikkelingssamenwerking.
» Verder ondersteunen en uitbouwen van de activiteiten betreffende de
verzustering met Andernach.

17. Wij gaan samen voor een bloeiende middenstand in Ekeren.
» Inspraak van het district in alle materies die invloed hebben op de plaatselijke
middenstand.
» Halfjaarlijks overleg tussen district en lokale middenstand.
18. Wij gaan samen voor een goed georganiseerd bestuur.
» Een regelmatig overleg met Politie, GAPA en VESPA.
» Een herverdeling van de verantwoordelijkheden van Stad en District, wat moet
leiden tot homogene bevoegdheidspakketten.
» Het merkbaar optrekken van de financiële middelen van de districten. Wij gaan er
van uit dat de bestaande dotaties minstens zouden moeten verdubbelen, op basis
van de huidige bevoegdheden.
» De districten moeten ook zelf inkomsten kunnen realiseren (bijvoorbeeld
inkomsten uit markten en foren). Er dient nagegaan welk wettelijk kader moet
gecreëerd worden om dit mogelijk te maken.
» Voor de uitvoering van de districtsopdrachten dient het district 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.).
» Het district moet binnen de haar toegekende bevoegdheden
samenwerkingsakkoorden kunnen afsluiten met aangrenzende gemeenten en
districten, die door de stad moeten bekrachtigd worden (daar het district geen
rechtspersoonlijkheid heeft).

