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inhoudsopgave 1. algemeen

De voorbije jaren werd zeer veel geïnvesteerd in Ekeren. Het districtsbestuur heeft zwaar 
ingezet op de kern van het district, maar ook op het verder zetten van de noodzakelijke 
inhaalbeweging inzake onderhoud en heraanleg van het openbaar domein.
Ook in de komende jaren willen we dit beleid doortrekken. 

De uitdaging blijft groot om ons openbaar domein kwaliteitsvol, degelijk en duurzaam te 
maken	en	te	houden.	Op	vlak	van	fietsinfrastructuur	willen	we	de	verdere	uitrol	van	een	
ambitieus	fietsplan	dat	een	fietsring	rond	Ekeren	legt.	We	spelen	ook	in	op	snelle	verbin-
dingen,	fietscomfort	en	veiligheid.

De komende jaren liggen er voor Ekeren enkele grote, bovenlokale uitdagingen voor ons - 
met oa. het spoorproject aan de Oude Landen, de werkbanken rond het Haventracé- waar 
we	duidelijk	op	willen	wegen.	Het	is	de	ambitie	om	Ekeren	te	behouden	als	een	leefbaar,	
aangenaam en levendig dorp in de stad.

Ekeren blijft op vele vlakken anders dan de rest van de stad, dat blijkt ook duidelijk uit de 
cijfers van de stadsmonitor. Ons beleid speelt in op die eigenheid en op de noden die in 
Ekeren leven. Om de groeiende verstedelijking van onze woonwijken tegen te gaan, 
pleiten we sterk voor een ruimtelijke visie die inzet op eengezinswoningen, op het behoud 
van	het	uitzicht	van	de	wijken,	op	leefbaarheid	en	open	ruimte.

Het levendig karakter zet zich ook door in onze evenementen, in sport-, cultuur-, jeugd- en 
seniorenbeleid. Samen met onze inwoners, adviesraden en verenigingen zetten we in op 
een participatief beleid waarbij we nieuwe methodieken van inspraak en participatie niet 
uit de weg gaan.

Op 1 januari 2019 wordt Ekeren groter, we krijgen 5 000 nieuwe inwoners en 375 ha 
bijkomend grondgebied. Dit zal zich uiteraard vertalen in het beleid voor de komende 
jaren inzake investeringen en zorg voor het betrekken van de nieuwe inwoners bij Ekeren. 
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2. openbare werken

1. De voorbije legislatuur heeft Ekeren veel geïnvesteerd in openbaar domein en een broodnodige 
inhaalbeweging	gemaakt.	Dit	zetten	we	onverminderd	door.	Aan	de	hand	van	het	WIS	
(WegenInformatieSysteem),	het	vroegere	staat	van	de	straat,	met	een	kwaliteitscijfer	voor	zowel	
voetpad,	fietspad	als	wegdek,	werken	we	stelselmatig	de	laagst	scorende	elementen	weg.	Speciale	
aandacht	hierbij	gaat	naar	de	voet-	en	fietspaden.	Dit	moet	in	gans	Ekeren	het	comfort	en	de	veiligheid	
van onze zwakke weggebruiker verhogen.

2.	Enkel	waar	de	riolering	aan	vernieuwing	toe	is,	hernieuwen	we	meteen	de	hele	straat.	Indien	
rioleringswerken	niet	nodig	zijn,	dan	gaan	we	gefaseerd	te	werk	door	bijvoorbeeld	enkel	voetpad,	fiets-
pad of rijbaan te vernieuwen. Zo zetten we de beschikbare middelen gericht in om de pijnpunten zo veel 
mogelijk weg te werken.

3.	We	maken	zo	snel	mogelijk	werk	van: 

• De heraanleg van Pastorijveld - Vuurkruisenstraat - Rozemaaiveld, met 46 extra parkeerplaatsen en 
meer dan 50 bomen;

• Prinshoeveweg tot aan Oude Landen, met het openleggen van de beek;
• heraanleg	Van	de	Weyngaertplein;
• Schriek
• aanpakken gevaarlijk kruispunt aan het kerkhof-Driehoekstraat;
• Oude Baan. 

4.	Op	verschillende	plaatsen	werken	we	aan	het	sluiten	van	de	fietsring	rond	Ekeren: 

• De	fietsverbinding	naar	de	haven	wordt	in	samenwerking	met	de	provincie	verder	afgewerkt	tussen	
de	Wilgehoevestraat	en	de	Noorderlaan	langs	de	spoorweg,	via	de	Ekerse	Putten;

• er	komt	een	fietsverbinding	tussen	Ekeren	Donk	en	de	fietsostrade	Antwerpen-Essen.	 
Er	zijn	2	mogelijkheden	om	dit	realiseren:	aan	de	Salaadweg	en	aan	de	Prinshoeveweg.	Beide	hebben	
hun nut, zodat we Ekeren Donk zowel met Antwerpen en de Havanasite, als met Ekeren-Centrum en 
het	achterliggende	havengebied	verbinden	via	een	veilige	fietstunnel	of	brug	over	de	spoorweg;

• het	fietspad	langs	het	goederenspoor	wordt	ook	doorgetrokken	van	de	Bist	richting	Veltwijcklaan	en	
Prinshoeveweg;

• de	fietsostrade	langs	de	A12	(stuk	aan	de	wijk	Rozemaai	is	in	aanleg)	trekken	we	door	van	Rozemaai	
via	de	wijk	Schoonbroek	naar	Leugenberg	waar	deze	aansluit	op	het	fietspad	naar	de	haven;

• we	leggen	volwaardige	fietspad(en)	aan	in	de	straat	Schoonbroek,	minstens	tot	aan	tot	de	
Kruisboogstraat. 

5. Tijdens de voorbije legislatuur werd het masterplan Ekeren centrum opgemaakt. Dit Masterplan blijft 
de leidraad vormen voor werken in het centrum. De zone kerkomgeving /Markt wordt als prioriteit 
aangepakt waarbij we bekijken of de weginfrastructuur omgelegd kan worden en hoe de kerkomgeving 
verder vergroend zal worden.

6.	De	volledige	herinrichting	van	de	brug	van	Schriek	voeren	we,	in	samenwerking	met	Infrabel,	zo	snel	

mogelijk	uit.	Hiermee	realiseren	we	een	veilig	en	verhoogd	fietspad	en	een	eerste	fietsstraat	in	Ekeren.

7. De Kapelsesteenweg tussen Ekeren-Donk en de grens met Kapellen moet deze legislatuur heraangelegd 
worden. Dit werk nog langer uitstellen, is niet aanvaardbaar. Hierbij wordt veel nadruk gelegd op het 
fietsverkeer,	dat	veel	veiliger	en	comfortabeler	moet.	Maar	we	denken	ook	aan	degelijke	voetpaden	en	
voldoende parkeerplaatsen voor de handelskernen van Donk en Mariaburg. Tegelijkertijd is deze heraan-
leg een belangrijke schakel in het verbeteren van de waterhuishouding en het verder zuiver maken van 
de Donkse beek. 

8.	Na	de	realisatie	van	de	fiets-	en	voetgangerstunnel	gaan	we	voor	de	heraanleg	van	de	de	stationsom-
geving,	met	bijkomende	fietsenstallingen	en	extra	parkeerplaatsen	tussen	Bist	en	het	station.	We	onder-
zoeken	ook	bijkomende	fietsenstalling	op/tegen	de	brugbermen.	Dit	kadert	ook	in	het	Masterplan	2030	
waarbij stationsomgevingen opgewaardeerd worden.

9.	Het	structurele	onderhoud	van	de	straten,	voetpaden	en	fietspaden	is	voor	ons	een	absolute	prioriteit.	
Kinderen en personen met beperkte mobiliteit zijn hierbij de norm. Een verzorgde en aangename leefom-
geving ligt iedereen nauw aan het hart en is een essentieel element in de strijd tegen verloedering en 
onveiligheid.
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3. mobiliteit en bereikbaarheid

We	zetten	de	ingeslagen	weg	verder	wat	betreft	de	snelheid	in	onze	woon-	en	schoolbuurten.	Binnen	de	
woonwijken	dwingen	we	bij	een	heraanleg	30	km/uur	via	infrastructurele	ingrepen	af.	We	pleiten	er	bij	
de stad voor om bij ontwerpen meer maatwerk te leveren dat aangepast is aan de bestaande maatgeving 
van	een	straat	en	waarbij	rekening	wordt	gehouden	met	een	realistische	breedte	van	rijbaan,	fietspad,	
voetpad. 

10.	Op	de	doorgangswegen	(zoals	nu	vastgelegd)	is	50	km/uur	toegelaten.	Op	deze	wegen	zorgen	we	
zoveel	mogelijk	voor	aparte	en	veilige	fietsinfrastructuur.

11.	We	blijven	ons	inspannen	om	zwaar,	doorgaand	vrachtverkeer	te	weren	uit	de	dorpskernen	via	een
tonnageverbod, beperkingen op de toegelaten lengte, door het beter aanduiden van alternatieve routes 
en te geleiden naar vrachtwagenparkings.

12.	We	geven	voorkeur	aan	verkeersplateaus,	straatbrede	drempels	en	slimme	verkeersremmers	in	plaats	
van	buskussens.	Snelheidsremmende	ingrepen	moeten	effect	hebben,	niet	enkel	op	personenwagens,	
maar ook op bussen en vrachtwagens.

13.	Waar	mogelijk	realiseren	we	trage	wegen	voor	fietsers	en	voetgangers.	Zo	werken	we	aan	een	vlotte	
verbinding vanaf de Prinshoeveweg, door Hoekakker en de site van de voormalige Sint-Lucaskliniek 
richting	de	E.	Waghemansbrug,	en	aan	de	doorsteek	van	Schoonbroek	naar	het	Hagelkruispark.

14.	We	spelen	in	op	de	groeiende	nood	aan	fietsparkings	en	breiden	het	aantal	openbare	fietsstallingen	
(al	dan	niet	overdekt)	op	plaatsen	waar	veel	fietsers	komen	uit. 

15.	Om	het	comfort	van	fietsers	te	verhogen,	leggen	we	nieuwe	of	vernieuwde	fietspaden	aan	in	rood	
asfalt.	Ook	naar	kruisingen	en	wegmarkeringen	gaat	onze	speciale	aandacht.	We	houden	hierbij	rekening	
met	de	toename	van	elektrische	fietsen. 

16.	We	bieden	aan	onze	schoolgaande	jongeren	een	handige	app	aan	om	de	beste	en	veiligste	route	uit	
te stippelen van en naar school.

17.	We	bekijken	samen	met	de	stad	en	onze	scholen	welke	Ekerse	straten	in	aanmerking	komen	om	er	bij	
het begin en einde van de schooldag schoolstraten van te maken.

18.	Kruispunten	maken	we,	waar	mogelijk,	conflictvrij.	We	zorgen	voor	extra	veiligheid	aan	oversteek-
plaatsen en schoolomgevingen. Verkeerslichten die nog niet uitgerust zijn met slimme technologie 
moeten de komende jaren voorzien worden van deze technologie zodat een vlotte doorstroming gegaran-
deerd wordt.

19.	Bij	heraanleg	van	straten	streven	we	minstens	naar	een	neutrale	(of	positieve)	parkeerbalans.	Schuin-
parkeren is hierbij geen taboe.

20. De tijdelijke parking aan het Groot-Hagelkruis met 20 plaatsen wordt omgezet in een blijvende par-
king.	We	zien	op	deze	parking	en	aan	zwembad	wel	streng	toe	op	oneigenlijk	gebruik	door	aanghangwa-
gens, camionettes ed. Dit kan oa. door plaatsen van toegangspoorten. Aan de Schepelstraat plaatsen we 
een bijkomende parking. Door de parking aan Hof De Bist op een doordachte manier her in te richten, 
verhogen we het aantal beschikbare parkeerplaatsen.  

21.	We	zetten	in	op	een	multimodale	mobiliteit,	zodat	Ekerenaars	de	meest	efficiënte	keuze	kunnen	
maken.

22. Door de ‘ontbussing’ van de stad, zal lijn 730 op termijn enkel tot de Havanasite rijden om daar vlot 
overstappen	op	de	tram	mogelijk	te	maken.	We	pleiten	hierbij	sterk	voor	een	alternatieve	lijn	om	belang-
rijke	plaatsen	voor	Ekerenaars	met	elkaar	te	verbinden:	station,	park-and-rides	Havana	en	Merksem,	AZ	
Klina	en	AZ	Jan	Palfijn,	de	verschillende	wijken	en	het	centrum	van	Ekeren.

23. Voor lijn 33 vragen we een hogere frequentie en het doortrekken tot aan de Havanasite.

24.	De	plannen	voor	de	onefficiënte	tramdoortrekking	naar	Ekeren,	die	ook	een	te	grote	impact	zou	
hebben gehad op de doorstroming, werden vorige legislatuur opgeborgen. Ook in deze legislatuur wen-
sen we geen verdere tramverlenging naar het centrum.

25.	Wij	willen	de	verschillende	deelsystemen	(Velo,	Scooty,	Bolides,	Poppy,	Cambio	…) ook uitbreiden 
naar	het	grondgebied	Ekeren,	met	prioriteit	voor	het	eigen	stedelijk	fietsdeelsyteem	Velo.	Wanneer	er	
vraag naar is, gaan we op zoek naar geschikte plaatsen om laadpalen voor elektrische auto’s te voorzien.

26. Samen met meer dan 30 gemeenten maken ook de Antwerpse districten deel uit van de Antwerpse 
vervoersregio. Via de districtsburgemeester en schepen voor openbaar domein zet Ekeren zich binnen de 
schoot van dit orgaan in om mee oplossingen uit te werken voor de mobiliteit in Ekeren en de regio.

27.	We	blijven	ons	inspannen	om	de	knoop	aan	de	brug	van	de	Kloosterstraat	en	de	Leugenberg	veiliger	
te maken. Het verkeer verleggen we via een nieuwe weg in het verlengde van de Kloosterstraat tot aan 
de	oude	bocht	van	de	A12	en	via	deze	sleuf	naar	Leugenberg.	Daarbij	komt	een	fietspad	dat	het	goederen-
spoor onderdoor kruist zoals in Kapellen. De brug breken we af.

28.	De	komende	jaren	zal	het	dossier	van	de	A102	(verbinding	rondpunt	Wommelgem	met	de	knoop	
E19/A12	Ekeren)	en	het	Haventracé	op	de	agenda	staan.	Via	de	vervoerregio	en	via	de	werkbanken	voor	
het noordelijk tracé wil Ekeren ten volle wegen op deze infrastructuurwerken. Het district bepleit verder 
onderzoek naar een ondertunnelde variant van het Haventracé tot voorbij Ekeren.

29.	Haventracé	en	A102	moeten	voorzien	worden	van	alle	nodige	bufferende	en	milderende	maatregelen	
die	de	impact	op	de	leefbaarheid	op	de	omwonenden	minstens	neutraliseren.

30.	We	moedigen	het	gebruik	van	de	sticker	voor	zorgparkeren	aan.	Met	die	sticker	geeft	een	bewoner	
aan dat zorgverleners zoals dokters, thuisverpleging enz voor de garagepoort mogen kortparkeren, ter-
wijl ze een bewoner in de buurt zorg komen aanbieden.

31.	We	pleiten	voor	het	opnieuw	invoeren	van	nachtbussen	door	de	Lijn.
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4. Bruisend Ekeren

4.1 Verenigingen en verenigingsleven

33. De voorbije jaren werden heel wat evenementen vernieuwd en versterkt vanuit de doelstelling om 
meer	mensen	en	vooral	gezinnen	te	lokken	met	een	sterker	en	kwaliteitsvoller	aanbod.	We	gaan	verder	
op de ingeslagen koers en blijven inzetten op kwaliteit, professionaliteit in samenwerking met vereni-
gingen.	We	blijven	inzetten	op	het	organiseren	of	aantrekken	van	kwaliteitsvolle	evenementen	op	het	
Kristus-Koningplein.

34. Voor ons is een bruisend en levendig Ekeren bijzonder belangrijk. Het ondersteunen van lokale 
evenementen via subsidies en logistieke middelen zetten we verder. Verenigingen en organisatoren die 
via	het	uitwerken	en	opzetten	van	allerhande	evenementen	zoals:	carnavalstoet,	cirque@taque,	
gansrijden,	Ekeren	Zingt,	recreatief	Volleybal	tornooi,	Highland	Games,	…	meewerken	aan	een	dyna-
misch Ekeren, kunnen op onze steun rekenen. 

35. Straat-, buurt- en wijkfeesten worden ondersteund door het district, dat ook voor deze festiviteiten de 
beslissingsbevoegdheid en middelen in handen heeft gekregen. Hiertoe werken we een nieuw reglement 
uit. 

36. Het district speelt een rol in het detecteren en kanaliseren van infrastructuurnoden van verenigingen. 
In	Ekeren	zijn	heel	wat	verenigingen	op	zoek	naar	(bijkomende)	lokalen	of	berging.	We	nemen	een	
actieve rol op in het zoeken naar oplossingen in samenwerking met alle mogelijke partners. 

37. We	bepleiten	bij	de	stad	een	beter	gebruik	van	de	magazijnen	aan	de	Donkweg	en	aan	de	Vink	(be-
graafplaats)	zodat	deze	sites	ook	gebruikt	kunnen	worden	door	verenigingen	voor	stockage	of	berging.	In	
elk geval willen we de realisatie van een magazijn voor onze verenigingen.

38. We	moedigen	het	openstellen	van	scholen	buiten	de	uren	aan	zodat	de	gebouwen	meer	ingezet	kun-
nen worden ten behoeve van onze lokale verenigingen.

39. De verenigingen moeten steeds terecht kunnen bij één aanspreekpunt. Het verenigingenloket van het 
district moet wat ons betreft de toegangspoort zijn voor elke organisator of vereniging waar hij terecht 
kan met al zijn vragen rond subsidies, organisatie van activiteiten, feestmaterialen en dergelijke. Dit 
wordt opgevolgd door een ambtenaar.

40. De rol van de adviesraden in de besluitvorming is voor ons van groot belang. Voor elke bestaande 
adviesraad	(jeugd,	sport,	cultuur,	senioren)	maken	we	een	SWOT	en	bekijken	of	de	werking	aangepast	
moet worden in overleg met de sector.

41. Vanaf 2019 is Ekeren volledig bevoegd voor de ondersteuning van lokale wijkverenigingen, jeugd- en 
sportverenigingen	en	lokale	projecten.	We	zullen	dan	ook	bij	de	start	van	de	bestuursperiode	hiervoor	
nieuwe reglementen uitwerken in samenspraak met de verenigingen en adviesraden.

42. De	verzustering	met	Andernach	blijft	voor	ons	bijzonder	belangrijk.	In	2019	vieren	we	40	jaar	verzus-
tering op gepaste wijze. Ook naar de toekomst toe blijft de Vriendenkring Ekeren-Andernach voor ons dé 
partner om de contacten en relaties met Andernach te belichamen en uit te bouwen. Steeds gaat onze 
aandacht naar het verbreden van de doelgroep.

4.2 jeugd

43. Om aan de nood aan een aangepaste ruimte om te fuiven tegemoet te komen zetten we in op de 
combinatie tussen een fuif-en sportloods. Gelet op de stedelijk bevoegdheid in deze, is dit de beste optie. 
We	zien	daartoe	oa.	de	volgende	mogelijk	locaties:	in	het	sportpark	Oude	Landen	ofwel	aan	Leugenberg.	
Wat	ook	de	locatie	wordt,	de	hinder	voor	omwonenden	moet	absoluut	tot	een	minimum	beperkt	blijven.	
Zo lang er geen vaste infrastructuur bestaat, blijven we de “tentfuiven” 4 x per jaar ondersteunen. 

44. Door de bevoegdheidsoverdracht van jeugdbeleid kunnen we een zeer actieve inbreng doen op dit 
domein.	We	ondersteunen	onze	jeugdverenigingen	voor	onderhoud	en	uitbouw	van	hun	infrastructuur	
via een nieuw reglement.

45. De kinderraad en de jeugdraad blijven voor ons belangrijke partners in het uittekenen van het Ekers 
jeugdbeleid. 

46. De	voorbije	legislatuur	werd	werk	gemaakt	van	de	renovatie	en	opstart	van	Jeugdcentrum	’t	Velt.	We	
bouwen de werking verder uit zodat nog meer jongeren hun weg vinden naar het Ekers jeugdcentrum. 
Door de grenscorrectie krijgt Ekeren er een tweede jeugdcentrum bij, JES op Rozemaai. Voor ons is het 
belangrijk	dat	er	synergie	komt	in	de	samenwerking	tussen	de	twee	jeugdcentra	en	we	streven	op	
termijn naar één structuur. Jeugdcentrum Rozemaai moet nog meer open gesteld worden voor activitei-
ten van verenigingen en organisatoren.

47. We	blijven	ook	in	de	komende	legislatuur	speeltuinen	vernieuwen	zoals	deze	van	Rozemaai	en	
Schoonbroek of de speeltuin in park Hof de Bist.

48. We	stellen	speelbossen	ter	beschikking	van	de	Ekerse	jeugd	op	diverse	locaties	zoals	in	park	Hof	de	
Bist of ter hoogte van de Ekerse putten.

49. We	stimuleren	sport	voor	jongeren.	Dit	doen	we	o.a.	door	het	promoten	van	de	sportkampen,	
organiseren	van	sportevenementen	en	het	creëren	van	aantrekkelijke	recreatieve	sportinfrastructuur	in	
het openbaar domein.

50. Ook voor jongeren met een beperking moet er plaats zijn in het jeugdbeleid en bij de verschillende  
verenigingen. Ekeren moedigt hun deelname actief aan met het oog op een betere integratie.

51. Tel 18 blijven wij als Ekers jeugdhuis ondersteunen.

52. Voor onze allerkleinsten blijven we -na twee succesvolle edities- verder gaan met de Jules-vriend-
jesdag in samenwerking met auteur en uitgeverij van de boeken van Jules, het bij elke kleuter gekende 
figuurtje.

53. In	2019	gaat	de	stad	ook	in	Ekeren	van	start	met	een	“Huis	van	het	kind.”	Het	district	werkt	hiermee	
samen rond gezinsgerichte activiteiten.

54. Tieners	zijn	een	niet	eenvoudig	te	bereiken	doelgroep.	Nochtans	is	het	belangrijk	om	ook	hen	te	
betrekken	bij	het	jeugdbeleid.	We	zoeken	naar	creatieve	mogelijkheden	om	voor	hen	een	boeiend	aanbod	
uit te werken in samenwerking met de jeugddienst, onderwijs, cultuurcentrum en sportdienst.

55. We	zoeken	in	overleg	met	Digipolis	naar	meer	mogelijkheden	en	locaties	waar	gratis	WIFI	voorhan-
den is.
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4.3 sport

56. Ekeren heeft een groot en verscheiden aantal sportclubs. Aangepaste sportinfrastructuur is een nood-
zaak	om	kwalitatieve	sportbeleving	aan	te	kunnen	bieden.	We	ondersteunen	onze	clubs	in	het	onderhoud	
van hun infrastructuur en het opstarten van investeringsdossiers.

57.	De	werkingsmiddelen	voor	de	lokale	sportclubs	zijn	gedecentraliseerd.	We	maken	een	nieuw	regle-
ment	op	met	als	doel	onze	sportclubs	zo	goed	mogelijk	te	blijven	ondersteunen	in	hun	werking.	We	
ijveren ervoor dat geen enkele club moet inleveren aan werkingsmiddelen. Tegelijkertijd willen we de 
middelen	zo	efficiënt	mogelijk	inzetten,	door	functies	te	clusteren	en	synergie	te	zoeken.

58.	We	zoeken	met	de	stad	naar	een	goede	en	solide	invulling	voor	de	leegstaande	cafetaria	van	het	
zwembad.
 
59. We	blijven	inzetten	om	iedereen	aan	te	moedigen	te	sporten.	De	slogan	‘Ekeren	Sport!’	blijven	we	
actief	gebruiken.	Het	grote	sportevenement	op	1	mei	blijven	we	organiseren.	We	promoten	onze	Ekerse	
sportclubs en ondersteunen hen bij het geven van initiaties.

60. We	blijven	investeren	in	sportieve	mogelijkheden	in	het	openbaar	domein.	Extra	aandacht	gaat	naar:

• het	sportpleintje	aan	het	Van	de	Weyngaertplein;
• recreatieve sportmogelijkheden aan Leugenberg;
• extra	petanquebanen	en	fitnesstoestellen	voor	senioren;
• voetbalveld aan de Ekerse putten;
• atletiekpiste Hagelkruispark.

61. We	brengen	de	noden	van	de	duikclubs	aan	de	Ekerse	putten	in	kaart	en	ondersteunen	hen	in	hun	
infrastructuur.

62. We	zorgen	ervoor	dat	we	een	(jaarlijks)	bovenlokaal	sportevenement	naar	Ekeren	kunnen	halen.

4.4 cultuur en evenementen

63. Met de renovatie van Hof de Bist kreeg Ekeren een eigen huis voor het cultuurcentrum. Deze 
infrastructuur is echter nog steeds te klein en te beperkt, vooral voor onze verenigingen. Voor ons is het 
een	absolute	prioriteit	om	een	degelijke	en	voldoende	grote	polyvalente	zaal	te	bouwen,	die	gebruikt	kan	
worden door het cultuurcentrum, door verenigingen, door het district voor grote ontvangsten en huldi-
gingen en door de scholen. Deze zaal kan eventueel in samenwerking met de academie worden voorzien.

64.	De	samenwerking	met	de	academie	Ekeren	is	belangrijk.	We	zetten	sterk	in	op	gezamenlijke	projecten	
en zoeken actief mee naar mogelijkheden om - al dan niet in samenwerking met het cultuurcentrum - de 
infrastructuurnoden op te lossen.

65. Het cultuurcentrum van Ekeren bestaat 10 jaar, tijd voor een grondige evaluatie van de werking, 
want voor ons moeten cultuurcentra in de eerste plaats open staan voor verenigingen en hen actief 
ondersteunen. De programmering en het aanbod van het cultuurcentrum moeten vooral inspelen op de 
vraag	en	noden	van	de	inwoners	van	Ekeren.	We	zetten	nog	sterker	in	op	samenwerking	met	partners	
zoals Tracé of de Ekerse theaterzaal.
 
66. De kerk van Schoonbroek staat op de lijst van kerken die door het bisdom afgestoten kunnen worden. 
Recent werd nog sterk geïnvesteerd door de stad in het gebouw. Dit onder andere ten behoeve van de 
restauratie	en	plaatsing	van	het	historisch	Bremserorgel.	Wij	wensen	snel	duidelijkheid	en	bij	afstoting	
kan	deze	onderdeel	worden	van	de	gebouwen	van	het	Ekers	cultuurcentrum.	In	elk	geval	zijn	we	voor-
stander van het meer openstellen van deze kerk voor socio-culturele activiteiten .

67. We	blijven	verder	investeren	in	kunst	voor	onze	parken	of	op	het	openbaar	domein.

68. We	blijven	ijveren	voor	bijkomende	investeringen	in	onze	bibliotheek.	Na	de	eerste	fase	van	restaura-
tie	moeten	nu	ook	onder	andere	de	ramen	aangepakt	worden.	We	zoeken	ook	verder	naar	uitbreidings-
mogelijkheden voor de bib die steeds meer evolueert naar een huis van informatiebemiddeling, 
digitalisering en kennisoverdracht.

69.	We	werken	voortdurend	verder	om	ons	onroerend	erfgoed	in	de	beste	omstandigheden	te	kunnen	
onderhouden:	we	restaureren	het	Hagelkruis,	we	restaureren	de	historische	muren	van	de	begraafplaats,	
we	zorgen	voor	de	tweede	fase	van	het	LED-lichtplan	voor	de	Sint-Lambertuskerk,	…

70.	We	bekijken	of	we	op	basis	van	nieuw	onderzoek	nog	een	aantal	gebouwen	kunnen	laten	beschermen	
als monument.

71.	Het	Documentatiecentrum	Antwerpse	Noorderpolders	verhuisde	naar	kasteel	Veltwijck,	waar	het	
centrum - met een unieke historische collectie - nu beschikt over degelijke ruimte. Een volgende stap is 
het verder uitbouwen van de vrijwilligerswerking rond dit centrum en het verbeteren van de communica-
tie. Via de opstart van een vzw geven we het documentatiecentrum een grotere armslag. De samenwer-
king met het documentatiecentrum van Sint-Mariaburg wordt versterkt.

72.	Indien	de	beslissing	genomen	wordt	door	NMBS	om	het	voormalig	stationsgebouw	af	te	stoten,	
zoeken	we	samen	met	Tracé	naar	mogelijke	oplossingen	zodat	dit	dynamisch	kunstcentrum	verder	kan	
blijven bestaan.

73. Bij een stedelijke hervorming van de Zomer van Antwerpen bepleiten we om de middelen die nu gaan 
naar “Muziek in de wijk” over te hevelen naar de districten zodat we zelf kunnen instaan voor een 
boeiend aanbod tijdens de zomer, op maat van de Ekerenaar.
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74. 11	juli,	onze	Vlaamse	Feestdag	vieren	we	ook	in	Ekeren	op	gepaste	wijze.	We	zetten	jaarlijks	sterk	in	
op het feest van de Vlaamse Gemeenschap en zorgen telkens voor een mooi feest voor een breed publiek.

75. Op 1 januari 2019 worden de wijken Schoonbroek-Rozemaai en Edison deel van Ekeren, 90 jaar na de 
aanhechting bij de stad komen deze terug naar Ekeren. Zo mogen we 5000 nieuwe inwoners warm wel-
kom	heten.	In	het	voorjaar	van	2019	willen	we	dit	op	gepaste	wijze	vieren	voor	al	de	inwoners.

76.	In	2019	vieren	we	de	75ste	verjaardag	van	de	bevrijding	van	Ekeren	door	de	Canadezen.	Deze	verjaar-
dag zal op gepaste wijze herdacht worden met een evenementenweekend in oktober, een nieuw 
monument en een Canadezenplein.
 
77. In	2023	vieren	we	150	jaar	Hof	de	Bist.	We	werken	tegen	dan	een	boeiend	programma	uit	om	zowel	
het park, de gebouwen als de geschiedenis van het domein in de kijker te zetten en we doen dat in 
samenwerking met alle gebruikers van het park.

78. In	2025	zal	het	375	jaar	geleden	zijn	dat	de	Ekerse	Dijk	werd	gebouwd,	de	verbinding	tussen	Ekeren	
en	Wilmarsdonk.	Dit	is	een	goed	moment	om	een	jaar	lang	te	focussen	op	het	leven	op	en	om	de	dijk,	op	
de verdwenen polderdorpen, op de natuur in deze zone en op de geschiedenis van de polders en van onze 
dijken	…	zo	belangrijk	voor	een	polderdorp	als	Ekeren.

79. Vele jaren geleden werd de “Akerprijs” ingesteld als prijs voor verdienstelijke Ekerenaren en vereni-
gingen.	Een	tiental	jaar	geleden	werd	deze	zeer	gewaardeerde	prijs	helaas	stopgezet.	We	voeren	deze	nu	
opnieuw in met een nieuw kunstwerk voor verdienstelijke Ekerenaren.

4.5 senioren

80. We	bekijken	in	overleg	met	het	Zorgbedrijf	waar	we	extra	bewegingstoestellen	voor	senioren	
kunnen	plaatsen	in	het	(semi)	openbaar	domein.

81.	We	maken	werk	van	bijkomende	petanquevelden	in	overleg	met	onze	senioren	en	buurt-of	wijkver-
enigingen.

82.	In	overleg	met	de	seniorenraad	komen	er	extra	rustpunten	(banken)	op	het	openbaar	domein.

83. Veiligheid van het openbaar domein is een belangrijk aandachtspunt waar we veel oog voor heb-
ben.	Door	te	investeren	in	een	goede	openbare	verlichting,	investeringen	in	voet-	en	fietspaden	en	door	
telkens oog te hebben voor de minder mobiele mensen maken we het openbaar domein comfortabel en 
veilig voor de senioren.

84. Naar	analogie	met	vele	Vlaamse	gemeenten	organiseren	we	jaarlijks	een	Ekers	seniorenfeest	en	een	
vrijwilligersdag voor senioren.

85. De Ekerse huwelijksjubilarissen worden getrakteerd op een mooie jubilarissenviering.

86.	In	de	wijkwerking	en	in	de	ondersteuning	van	verenigingen	maken	we	verder	werk	van	het	bestrijden	
van	eenzaamheid.	In	het	kader	van	e-zorg	breiden	we	het	BuurtInformatieNetwerk	uit	met	een	welzijns-
component,	het	WelzijnsInformatieNetwerk	of	het	WIN.

87. Alle actoren in een wijk en in het leven van een senior - hulpverleners, zorgverstrekkers, mantelzor-
gers,	familie,	stadsmedewerkers,	verenigingen…	-	kunnen	signalen	en	gevoelens	van	vereenzaming	van	
ouderen op een toegankelijke en digitale manier doorgeven. Samen kunnen er oplossingen gezocht wor-
den en kunnen er zorg en ondersteuning op maat geboden worden.

88. De seniorenraad blijven we betrekken bij alle domeinen en thema’s die betrekking hebben op onze 
senioren.	We	nemen	een	vertegenwoordiger	van	de	seniorenraad	mee	op	in	de	raad	van	bestuur	van	het	
cultuurcentrum, om de link met dit domein te verstevigen.

89.	Levenslang	leren	is	intussen	algemeen	aanvaard	in	de	samenleving.	We	ondersteunen	diverse	
vormen van opleiding en vorming voor senioren.
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5. participatie en Ekeren Luistert

90. De participatie door de Ekerse inwoners, groepen en verenigingen houden we hoog in het vaandel en 
willen	we	tijdens	de	huidige	bestuursperiode	verder	uitbreiden.	Wij	blijven	ons	dichtbij	de	burger	egeven	
met allerhande lokale initiatieven, wijkbezoeken en infoavonden.

91.	We	willen	ook	de	stem	van	de	niet-georganiseerde	Ekerenaren	horen.	We	sluiten	ons	aan	bij	het	
stedelijke initiatief van een interactief digitaal platform waar de adviezen van de adviesraden door 
iedereen	raadpleegbaar	zijn	en	waar	zowel	adviesraden	als	burgers	hun	mening	kunnen	geven.	We	willen	
hiermee onze adviesraden optimaliseren en moderniseren.

92.	We	onderzoeken	de	mogelijkheden	om	de	burger	meer	te	responsabiliseren	via	het	uittesten	van	een	
burgerbegroting.Na	een	grondige	evaluatie	bekijken	we	of	en	hoe	hier	verder	mee	wordt	gegaan.

93.	We	willen	groepen	en	verenigingen	zoveel	mogelijk	betrekken	bij	beleidsbeslissingen.	Dit	doen	we	via	
de bestaande adviesraden, die we moderniseren en hertekenen om ten volle hun representativiteit en 
draagvlak te kunnen garanderen.

94.	Nieuwe	inwoners	blijven	we	ontvangen	op	het	districtshuis,	waar	ze	kennis	kunnen	maken	met	de	
werking van de administratie, met onze adviesraden en organisaties.

95.	Bij	(her)aanlegprojecten	van	het	openbaar	domein	blijven	we	aandacht	besteden	aan	participatie	en	
communicatie met de betrokken actoren, zodat hun wensen, verzuchtingen en belangen blijvend 
afgewogen kunnen worden.

96. Bij de opstart van de vorige bestuursperiode trokken we met “Ekeren luistert” naar onze wijken. Dit 
participatief traject waarmee we in dialoog gaan met onze inwoners, starten we opnieuw bij het begin 
van de huidige legislatuur.

97.	De	stad	en	districten	besteden	extra	aandacht	aan	het	snel,	kwalitatief	en	efficiënt	uitvoeren	van	
geplande werken. Ook wanneer burgers problemen signaleren aan het openbaar domein, volgen én los-
sen we deze meldingen snel op door een verder doorgedreven samenwerking op de bestuurlijke niveaus 
van stad en district.

98. De website van het district wordt nauwgezet opgevolgd en iedereen kan hier de meest recente en alle 
nodige informatie op vinden. De website moet ook zeer duidelijk de mogelijkheid aangeven om meldin-
gen te doen.  Als communicatiemiddel maakt het district gebruik van sociale media om informatie op een 
snelle manier bekend te maken.

99.	We	maken	verder	werk	van	het	plaatsen	van	bijkomende	LED	informatieschermen	in	de	wijken	waar	
er nu nog geen staan.

100. Vanaf 2019 krijgt elk district een eigen “beleidscel”. Dit is een bepaald aantal personeelsleden dat 
rechtstreeks wordt aangestuurd vanuit het district en instaat voor het uitvoeren en opvolgen van het 
districtsbeleid. Met deze beleidscel verhoogt de slagkracht van het district. Voor ons is het belangrijk dat 
de beleidscel zich enkel bezig houdt met districtsgebonden bevoegdheden en zich zo maximaal inzet ten 
dienste van de Ekerenaar.

101. Samen met het stadsbestuur werken we een samenwerkingskader uit. Het samenwerkingskader 
bevat allerlei maatregelen om de samenwerking tussen stad, district en administratie te versterken, op 
alle domeinen. Belangrijk hierin zijn de indirecte personele middelen/trekkingsrechten. Met deze trek-
kingsrechten kunnen we beroep doen op de stedelijke administratie en krijgen we meer slagkracht om 
ons beleid uit te voeren.

102.	Ook	de	districten	moeten	mee	kunnen	gaan	met	smart	city	toepassingen.
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6. middenstand, lokale economie en toerisme

6.1 handel en horeca geven uitstraling aan ons district

103.	Na	de	heraanleg	van	het	centrum	van	Ekeren	tijdens	de	voorbije	legislatuur	promoten	we	Ekeren	
als	aantrekkelijk	gebied	in	de	nabijheid	van	de	haven	voor	dagelijkse	boodschappen.	We	ondersteunen	
handel en horeca actief.

104. Samen met de dienst Detailhandel en Horeca van de stad werken we aan een kernversterkend beleid 
waarbij	we	leegstand	bestrijden	door	fysieke	maatregelen	zoals	‘pop-up’	winkels,	invullen	van	vitrines	en	
dergelijke, maar ook via gerichte acties om de aantrekkelijkheid van de winkelkern te promoten.

105.	Acties	en	activiteiten	van	o.a.	Ekeren	Winkeldorp	en	de	winkeliersvereniging	Mariaburg	worden	door	
het district gesteund en gepromoot. Bij voldoende interesse vanuit de winkeliersverenigingen gaan we 
voor de oprichting van een middenstandplatform.

106. De Dorpsdag is een jaarlijks wederkerend evenement dat de Ekerse winkelkern op een zeer positieve 
wijze in de kijker plaatst. Deze blijven we ondersteunen en promoten met actieve inbreng van het district 
in de organisatie.

107. Ekeren herorganiseert de laad- en los zones teneinde te komen tot een bewegwijzerd netwerk van 
routes en laad- en los zones voor leveranciers ondersteund door een onderbouwd communicatieplan voor 
transporteurs en handelaars.

108.	De	wekelijkse	markt	is	een	belangrijke	plaats	van	ontmoeting	en	handelsactiviteit.	We	blijven	deze	
ondersteunen en bekijken samen met de stad wat de noden en wensen zijn van de marktbezoeker. Op die 
manier zoeken we naar verbeterpunten in het marktgebeuren.

109. Ekeren is een van de enige districten met nog actieve landbouw op het grondgebied. Ook dit blijft 
een economische activiteit die aandacht verdient vanuit de stad en die we wensen te behouden.

110. Een beleid kan enkel werken indien er ook ambtenaren beschikbaar zijn om dit uit te werken en op 
te volgen. Voor ons is het van belang dat één van de ambtenaren binnen het district wordt aangesteld 
om toerisme, evenementen en lokale economie op te volgen. 

6.2 toerisme is een belangrijke economische sector

111. Met de grenscorrecties krijgt Ekeren er de natuurgebieden Oude Landen, BospolderEkers Moeras bij, 
wat ons extra troeven biedt om natuurrecreatie en toerisme uit te bouwen. Hiertoe gaan we in overleg 
met	het	Agentschap	Natuur	en	Bos	en	met	Natuurpunt	en	met	Toeristische	diensten.

112. De Ekerse putten zijn wijd en zijd gekend in de duikwereld, dit is een troef die we sterker kunnen uit-
spelen via gerichte communicatie. Samen met de stad bekijken we op welkewijze de infrastructuur voor 
duikers kan verbeterd worden aan de putten.

113. Op	vlak	van	toeristische	promotie	van	Ekeren	blijven	we	inzetten	op	fiets-	en	wandeltoerisme	en	op	
het promoten van ons erfgoed via brochures en uitgetekende routes.

114.	We	gaan	op	zoek	naar	mogelijkheden	voor	het	inplanten	van	een	uitgeruste	halteplaats	voor	mobil-
homes.	In	het	noorden	van	de	stad	zijn	er	hiervoor	momenteel	onvoldoende	faciliteiten	en	deze	vorm	van	
toerisme kan ook voor Ekeren en haar lokale horeca een troef zijn.
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7. sociale cohesie

115. Een van de kerntaken van het district is het samenbrengen van haar bewoners. Door lokale initia-
tieven	te	ondersteunen	om	burgers	samen	te	brengen	en	te	laten	ontmoeten,	creëert	het	district	een	
buurtgevoel. Buren moeten elkaar kennen en ondersteunen, en de overheid inschakelen bij problemen. 
Alleenstaanden en families moeten zich goed voelen bij elkaar en in wederzijds respect samenleven.

116. Ook met de Antwerpenaren met een beperking wordt rekening gehouden in alle onderdelen van de 
districtsbevoegheden. Bij de aanleg van het openbaar domein wordt steeds gekeken of het voor iedereen 
bereikbaar en toegankelijk is. Bij de inrichting van een nieuwe speeltuin in Hof de Bist of het Veltwijck-
park wordt rekening gehouden met kinderen met een beperking.

117. Het dienstencentrum Hagelkruis voldoet niet meer aan de hedendaagse noden en verwachtingen 
die horen bij de werking van een dienstencentrum. Samen met de stad gaan we op zoek naar een nieuwe 
en betere locatie in of nabij het centrum waar een dienstencentrum ruimer ingeplant kan worden.

118.	We	zijn	voorstander	van	de	uitwerking	van	een	mantelzorgpremie	indien	dit	niet	stedelijk	gebeurt.	
Via	deze	premie	bieden	we	een	financiële	steun	aan	personen	die	een	zorgbehoevende	Ekerse	senior	in	
hun omgeving bijstaan.

119. Het district behoudt ook de woonaanpassingspremie, waarop senioren beroep kunnen doen. Zo 
kunnen deze langere tijd in hun vertrouwde omgeving blijven.

120.	Het	district	ondersteunt	initiatieven	om	ouderen	te	helpen	bij	fysieke	taken	zoals	sneeuw	ruimen,	
boodschappen doen of afval wegbrengen. Buurtcomités met vrijwilligers kunnen lokaal een belangrijke 
rol spelen om ouderen en alleenstaanden maar ook nieuwkomers zoveel mogelijk te integreren in het 
buurtleven.

121. Het district voert actie tegen de groeiende vereenzaming over alle leeftijden heen. Alleenstaanden 
worden actief opgevolgd en gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten. Een aanpak op maat van de 
leeftijdscategorie is wenselijk, hierbij kunnen zowel de jeugdraad als de seniorenraad bij helpen.

8. ruimte voor leefbaarheid in het district

122.	We	willen	de	identiteit	en	eigenheid	van	de	verschillende	wijken	bewaren	met	eengevarieerd	
woningaanbod. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor eengezinswoningen, zodat gezinnen in 
Ekeren voldoende kansen krijgen om een geschikte woning te vinden.

123. In	Ekeren	is	er	geen	plaats	voor	bijkomende	hoogbouw.	Bij	nieuwbouwprojecten	willen	we	dat	
appartementen niet hoger gaan dan 4 bouwlagen. Deze lijn verdedigen we consequent bij de stad en in 
adviezen. 

124. Bij grootschalige bouwprojecten en bij verkavelingen in het district, wensen we uitdrukkelijk meer 
informatie voor en betrokkenheid van het districtsbestuur en een duidelijke rol in de adviesverlening aan 
het stadsbestuur.

125.	Net	zoals	het	RUP	(ruimtelijk	uitvoeringsplan)	Mariaburg,	gaan	we	volop	voor	een	RUP	voor	de	wijk	
Donk	en	voor	de	wijk	Leugenberg.	Met	het	RUP	Donk	willen	we	een	duidelijke	visie	verankeren	om	de	
Donk te vrijwaren van hoogbouw en vooral te vermijden dat steeds meer eengezinswoningen vervangen 
worden	door	appartementen.	Een	RUP	voor	Leugenberg	moet	een	duidelijke	visie	ontwikkelen	op
de zone met handelszaken rond en aan de gewestweg en ook meer duidelijkheid bieden op de toekomst 
van de zone van de sportvelden tussen Kwadraat en Deugniet. Hierbij zetten we maximaal in op het be-
houden van recreatie, open ruimte en landbouw.

126.	We	werken	het	Masterplan	Ekeren-Centrum	verder	uit.	In	eerste	instantie	focussen	we	op	de	Markt	
en	kerkomgeving:	we	zoeken	naar	een	evenwicht	tussen	vergroening,	voldoende	parkeeraanbod	en	door-
stroming van verkeer.

127.	Het	Gewestelijk	RUP	Spoorweginfrastructuur	Oude	Landen	zal	deze	legislatuur	opnieuw	voorgelegd	
worden	ter	goedkeuring.	We	pleiten	vanuit	Ekeren	voor	maximale	inspraak	en	betrokkenheid	van	de	
burger en waken over het correcte verloop van de procedures. Gelet op het grote belang van de spoorver-
takking Oude Landen voor de economische ontwikkeling van Antwerpen en Vlaanderen zijn we niet
tegen	deze	ontwikkeling	maar	deze	moet	de	leefbaarheid	absoluut	verbeteren.	Het	sportpark	Oude	Lan-
den blijft voor Ekeren onlosmakelijk verbonden aan dit project en moet dan ook geactualiseerd en uitge-
voerd worden.

128. Als districtsbestuur beschouwen we de aanleg van park Hoekakker als beslist beleid dat uitgevoerd 
moet	worden.	Wat	betreft	het	RUP	Hoekakker	wachten	we	de	uitkomst	van	de	juridische	procedure	af	en	
zijn desgewenst samen met de stad bereid te bemiddelen tussen actiecomité, omwonenden en de eige-
naars	van	de	terreinen	om	te	zoeken	naar	een	balans	tussen	alle	verwachtingen	en	verzuchtingen.	We	
blijven samen met het stadsbestuur werken aan mobiliteitsmaatregelen in de wijk Donk en vragen harde 
ingrepen om de situatie ter hoogte van het Laar - Kapelsesteenweg te verbeteren.

129. Puihoek is momenteel een open gebied van 35ha dat volgens de gewestplannen nog steeds ‘reserve-
gebied voor woonwijken’ is. Dit gebied is een “signaalgebied” wat betekent dat het zeer watergevoelig is. 
Het gebied vervult actueel een sleutelrol in de waterberging van de ruimere omgeving en dient deze ook 
in	de	toekomst	te	kunnen	vervullen.	De	visies	van	de	subwerkgroep	Ruimte	voor	Water,	alsook	de	
provincie	Antwerpen	en	de	stad	Antwerpen	streven	allen	naar	het	behoud	van	de	open	ruimte.	We	wen-
sen dit gebied uitdrukkelijk als open, onbebouwd gebied te behouden en dit moet voor Ekeren zo ook 
juridisch	verankerd	worden	in	een	RUP.
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130. Door de grenscorrecties krijg Ekeren er 375 ha grondgebied bij. Een groot deel van dat gebied wordt 
gevormds	door	Ekerse	Putten	-	Bospolder	-	Ekers	moeras.	In	deze	zone	liggen	zeer	veel	mogelijkheden	op	
vlak	van	recreatie,	sport,	natuur,	toerisme,	jeugdwerking,	…	zoals	ook	terug	te	vinden	in	diverse	onder-
delen	van	het	bestuursakkoord.	We	zijn	voorstander	van	de	opmaak	van	een	globale	visie	of	masterplan	
voor gans het gebied om de samenhang te bewaken en een sterke gecoördineerde visie uit te dragen.

131. We	dringen	er	bij	de	stad	op	aan	om	in	samenwerking	met	het	Vlaams	Gewest	werk	te	maken	van	
geluidsschermen voor Ekeren-Donk over de volle lengte van de zone tussen de Kapelsesteenweg en het 
knooppunt A12/E19. Ook langs de A12 vragen we een verlenging die doorloopt tot aan de Oude Landen, 
zodat, naast de Edisonwijk en Schoonbroek, ook de volledige Rozemaai minder geluidshinder ondervindt.

132. De zone rond de voormalige Sint-Lucaskliniek blijft onze aandacht verdienen. Het kasteel is in verval 
en de eigenaars van RVT Christine zoeken mogelijkheden om het rusthuis te verplaatsen. De gronden 
rond het voormalig Laarhof en de hoeve Dierckxsens werden als watergevoelig signaalgebied aangeduid. 
Het	is	aangewezen	om	een	ruimtelijke	visie	voor	deze	zone	op	te	nemen	in	een	RUP	Donk,	waarbij	we
uitgaan	van:

• het	behoud	van	het	landelijk	en	open	karakter	van	de	gronden	(weiland)	rond	de	hoeve;
• bij verhuis van de woonzorgcentrum een groene herbestemming aan de zone waar nu de gebouwen 

staan;
• behoud van waardevolle bomen op de site.

133.	In	de	vorige	legislatuur	werd	een	ambitieus	masterplan	Rozemaai	opgemaakt.	De	uitvoering	van	dit	
plan zal de komende zes jaar in beslag nemen en we waken over de uitvoering van het plan waarbij veel 
aandacht	gaat	naar	vergroening,	naar	kwaliteitsvolle	wandel-	en	fietsinfrastructuur,	naar	speelmogelijk-
heden en naar het openleggen van de beek. Een bijkomend aandachtspunt vormt de nieuwe St. Jozef-
school	die	op	Rozemaai	gebouwd	zal	worden	ter	hoogte	van	de	voormalige	oefenvelden.	We	bekijken	of	
er in combinatie met de school nog recreatieve of sportontwikkelingen mogelijk zijn en waken ook over 
de mobiliteitsimpact van deze school voor de buurt. 

134.	Ekeren	is	een	groene	gemeente	en	daar	blijven	we	op	inzetten.	We	stimuleren	bewoners	bij	het	
plaatsen van bloembakken en stimuleren groene voortuinen. Het district zelf zorgt voor de plaatsing van 
bloemtorens en bloemenmanden op openbare plaatsen. Ekeren wil meer inzetten op bijen. Het gebruik 
van bloemenmengsels, bloemenweiden en allerhande plekken waar bijen beter kunnen gedijen, worden
voorzien. Dit in samenspraak met de Ekerse imkers.

135.	Na	de	ontwikkeling	van	het	groenplan	voor	de	stad,	ontwerpen	we	een	groenplan	voor	het	district.	
We	hebben	hierbij	extra	aandacht	voor	de	verbinding	van	verschillende	groene	plekken	tot	“groene	as-
sen”. Ook de vergroeingsprojecten die kaderen in het masterplan Ekeren centrum werken we verder uit.

136. Tijdens de vorige legislatuur werden beheerplannen opgemaakt voor onze 2 grootste parken, die nu 
worden	uitgevoerd:	in	Hof	de	Bist	richten	we	de	evenementenweide	in,	leggen	een	vlonderpad	door	het	
kwelgebied	aan,	verbeteren	de	ingang	aan	de	Isabellalei	en	lossen	de	wateroverlast	van	de	voortuin	op.	
In	het	Veltwijckpark	komen	er	de	nodige	zichtlijnen	en	doorgangen	zodat	alles	beter	als	geheel
aaneen sluit, de rozentuin wordt heraangelegd, de inkomdreef met parking wordt heringericht. Ook met 
het aanpalende natuurgebied Oude Landen wordt er rekening gehouden.

137. Sedert	1/1/2019	is	Ekeren	2	natuurgebieden	en	groengebieden	rijker.	We	gaan	in	overleg	met	de	
beheerders om te bekijken hoe we het beheer kunnen ondersteunen en de gebieden zo toegankelijk mo-
gelijk te maken voor de recreant.

138. We	ondersteunen	volkstuinen	en	“samen	tuinieren”	projecten,	waarbij	we	de	participatie	van	de	
buurt en de scholen sterk willen motiveren.

139.	We	bouwen	de	begraafplaats	verder	uit	tot	een	groen,	aangenaam	begraafpark	met	veel	respect	
voor	onze	overledenen.	We	besteden	ook	hier	extra	aandacht	aan	het	groenonderhoud	en	de	uitbouw	
van de heidebegraafplaats. De oude muren rond de begraafplaats worden gerestaureerd. Het graf (monu-
ment)	van	Everina	Borst	(moeder	Sarov),	gelegen	aan	de	Alfredlei	laten	we	indien	mogelijk	verplaatsen	
naar de begraafplaats aan de Driehoekstraat.

140. Ook voor honden voorzien we extra plaats in Ekeren. Van de loopzone in de Ekerse putten maken we 
een volledig afgesloten hondenspeeltuin, daarnaast voorzien we een hondenspeelbos op de rand van de 
Oude	Landen,	in	samenwerking	met	Natuurpunt.

141. Stelselmatig zullen we de oude en energieverslindende openbare verlichting vervangen door ener-
giezuinige	en	duurzame	LED-verlichting.	We	bekijken	of	we	de	kerk	van	Sint-Mariaburg,	na	de	restauratie,	
kunnen uitlichten via LED. Samen met het kerkbestuur van Sint-Lambertus realiseren we de 2de fase van 
de LED verlichting voor de daken.

142.	In	Ekerse	wijken	met	veel	tuinen	voorzien	we	dat	in	de	herfst	bladkorven	geplaatst	kunnen	worden	
om het veelvuldig bladafval te verzamelen.

143. Alternatieve energie is ook voor ons belangrijk maar er staan voldoende windmolens in de onmid-
dellijke nabijheid van Ekeren in aangrenzende havengebied. Daarom wil Ekeren geen windmolens op 
haar grondgebied of in het aangrenzend gebied die een negatieve impact hebben op Ekeren.

144. Het districtsbestuur is geen voorstander van sorteerstraten in Ekeren.
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9. veiligheid

145. De districtsburgemeester coördineert het overleg tussen districtsbestuur en lokale politie/ wijkteam 
Ekeren.

146. Het districtsbestuur werkt hiervoor nauw samen met de Antwerpse stadsmariniers. Die pikken snel 
op	wat	in	onze	wijken	leeft	en	zetten	in	op	veiligheid	en	leefbaarheid	van	de	wijk.

147.	Het	districtsbestuur	wenst	de	uitbreiding	van	de	ANPR	camera’s	(camera’s	met	o.a.	nummerplaat-
herkenning)	zodat	ook	Ekeren	opgenomen	wordt	in	het	netwerk.

148. Mobiele camera’s worden in overleg met politie en stad ook ingezet in Ekeren. Sluikstort, drugs- en 
andere overlast worden op die manier opgespoord. Pleinen en parken verdienen hierbij extra aandacht. 
We	gaan	met	de	stad	in	overleg	om	enkele	vaste	camera’s	aan	gevoelige	gebouwen	te	plaatsen,	zoals	
kasteel	Veltwijck	en	Hof	De	Bist,	ook	aan	zwembad/gymhal.	Uiteraard	kan	dit	enkel	met	volledig	respect	
voor	de	geldende	privacy	regels.

149.	Graffiti	en	sluikstort	veroorzaken	veel	ergernis.	Samen	met	politie,	stadsreiniging	en	buurtregie	
pakken we dit aan.

150. .Vanuit het district blijven we inzetten op inbraakpreventie via een toelage aan verenigingen en 
organisaties die hun gebouwen beter willen beveiligen.

151. Een goede openbare verlichting verhoogt het veiligheidsgevoel. De voorbije legislatuur hebben we 
sterk geïnvesteerd in nieuwe LED-verlichting in onze straten. Dit blijven we resoluut verderzetten zodat 
het ruimtelijk veiligheidsgevoel blijft verbeteren.

152. Ekeren is altijd een trekker geweest wat betreft verkeersopvoeding van kinderen via het Ekers ver-
keersplatform	waar	alle	onderwijsnetten	aan	participeren.	We	zetten	hier	ook	in	op	de	eerste	graad	mid-
delbaar	onderwijs.	Dit	preventieve	luik	met	o.a.	fietsexamen,	dode	hoektrainingen,	verkeersdag	wordt	
verder uitgebouwd en ondersteund.

153.	We	blijven	inzetten	op	de	aanpak	van	verkeersoverlast,	zoals	stoepparkeren	aan	scholen	en	het	niet	
respecteren van de snelheid. Dit kan onder door meer sensibilisering en snelheidsregistratieborden. Via 
verkeersmetingen monitoren we overdreven snelheid zodat een gerichte aanpak hier uit kan volgen.

154.	We	blijven	als	district	regelmatig	in	overleg	gaan	met	de	politie.	De	politie	bezorgt	het	district	half-
jaarlijks de criminaliteitscijfers en jaarlijks een verkeersaudit. Vanuit het district waken we mee over een 
kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening vanuit het politiekantoor Ekeren.

155.	Bestaande	BIN’s	(Buurtinformatienetwerken)	hebben	hun	nut	bewezen	en	blijven	we	ondersteu-
nen. Deze netwerken zijn een goed voorbeeld van burgerparticipatie en veiligheid. Ekerenaars en buren 
moeten	uitkijken	voor	elkaar.	Wanneer	buren	elkaar	kennen	en	uit	de	anonimiteit	treden,	vergroot	de	
opmerkzaamheid	voor	elkaar.	We	promoten	de	oprichting	van	nieuwe	BIN’s	over	het	hele	grondgebied	
van Ekeren.

156.	Ook	in	Ekeren	kunnen	burgers	meewerken	aan	een	veiliger	district.	We	gaan	mee	op	zoek	naar	
mensen die ingeschakeld willen worden in de veiligheidsaanpak en de politie in bepaalde taken (onder 
begeleiding)	kunnen	ondersteunen.
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