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Erfgoed en veiligheid gaan 
hand in hand!
Het districtscollege van Hoboken heeft recentelijk 
het zogenaamde lichtplan goedgekeurd en dat  
ziet er zonder meer veelbelovend uit. Een aantal  
historische gebouwen uit ons district zal letterlijk  
en figuurlijk in de schijnwerpers worden gezet, zodat 
u als inwoner ook ’s avonds nog kunt genieten van 
dit prachtige erfgoed. 

“De plannen zelf zijn van de hand van de lichtontwerper die 
door de Stad Antwerpen werd aangesteld, wat nogmaals  
benadrukt dat een goede samenwerking met de diverse bestuurs
niveaus zijn vruchten afwerpt”, aldus Kathelijne Toen, de trotse 
districtsschepen van onder meer Erfgoed.

Het eerste pand in de kijker is het Kasteel Broydenborg, dat een 
aangepaste en sfeervolle verlichting krijgt. Zodra het begint te 
schemeren, zal dit kasteel daardoor veel beter tot zijn recht ko
men en zo onrechtstreeks ook een bijdrage leveren in de  

bestrijding van overlast en het verhogen van de veiligheid.  
Daarna volgt nog een gelijkaardig ingreep voor het CC Graven
hof aan de Louisalei en voor de OnzeLieveVrouwGeboorte
kerk aan de Kioskplaats.

Wist u overigens dat…
 …ook Vlaanderen in Hoboken investeert door de restaura
tie van Kasteel Sorghvliedt gedeeltelijk voor zijn rekening te 
nemen, samen met de stad Antwerpen? Recentelijk werd met 
name een meerjarenovereenkomst voor de Antwerpse districts
huizen ondertekend door ministerpresident Geert Bourgeois 
en Koen Kennis, schepen van Mobiliteit van de stad Antwerpen. 
Ook het districtshuis van Hoboken kan hier van profiteren. Na 
de renovatie van de ramen zal begin 2018 gestart worden met de 
rest van de buitenzijde onder handen te nemen. Die krijgt terug 
de originele, historisch correcte witte kleur.

 … we de financiële middelen van ons district zelf, dankzij deze 
bovenlokale steun, optimaal kunnen benutten voor onze eigen 
straten en pleinen? Zo konden we de Weerstandslaan in Hobo
kenNoord inmiddels voorzien van veilige fietspaden, konden 
de voetpaden aan de Zuidwendelaan in Polderstad worden aan
gepakt en zal finaal ook de Scheldevrijstraat op Moretusburg 
kunnen heraangelegd worden.

 … ook aan de Zwaantjes werken zijn begonnen die moeten 
zorgen voor de opwaardering van de hele buurt? Op de twee  
percelen aan weerskanten van de Krugerstraat komen twee 
volledig nieuwe projecten met een woon en een handelsfunctie, 
een kinderopvang enzovoort. De directe omgeving zal dus een 
volledig nieuwe aanblik krijgen en wordt een heuse aantrekkelij
ke toegangspoort naar Hoboken. 

  Kasteel Broydenborg met nieuwe verlichting © Light to light

  Minister President Geert Bourgeois, samen met schepen Koen 
Kennis en enkele districtsvoorzitters.
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Creatieve Cultuur in het Gravenhof 
Hobokense jongeren kunnen  
hun creativiteit botvieren  
op 3D-printers 

Nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij en dat zal de volgende jaren uiteraard niet 
anders zijn. Het zal hard gaan en dan is het vooral van belang 
dat onze jeugd die trein niet mist. Precies om onze jongeren 
goesting te laten krijgen in die nieuwe mogelijkheden, is er in 
het CC Gravenhof een uniek project gestart.

Jongeren krijgen namelijk onder begeleiding van een 
leerkracht de mogelijkheid om hun creativiteit te gebruiken 
en aan de slag te gaan met 3Dprinters. Ze leren dus werken 
met driedimensionale ontwerpprogramma’s en kunnen hun 
ontwerpen op het einde van hun project ook effectief uitprinten 
op hoogtechnologische 3Dprinters. Vereist is wel dat hun 
project zelf gekoppeld is aan een of andere vorm van kunst of 
cultuur. 

KTA Hoboken ligt aan de basis van dit idee en zal dan ook 
de eerste gebruiker zijn van deze technologie. Vanaf volgend 
schooljaar zullen echter alle Hobokense scholen de mogelijkheid 

krijgen om mee te gaan in dit project. De nodige pc’s, software 
én vijf 3Dprinters staan paraat!

Schepen van Cultuur Koen Raets is alvast apetrots op dit 
project: “Jongeren de kans geven om creatief om te gaan met 
technologie en tegelijkertijd aan cultuurbeleving te laten doen, 
is immers een uitdaging op drie verschillende vlakken. Het 
geeft het Gravenhof als jeugd en cultuurcentrum meteen ook 
een heel aparte en vernieuwende uitstraling. We nemen met 
Hoboken hierin het voortouw en dat toont aan dat verandering 
werkt op alle fronten”.

Een plein voor groot en klein
In de Weerstandlaan gaan we een perceel grond naast de 
basisschool De schakel omvormen tot een waar belevingslein. Zo 
komt er niet alleen een moestuintje maar ook een petanquebaan, 
een avontuurlijk touwenparcours en een springparcours. “Het 
is bewust geen gewone speeltuin geworden”, aldus Kathelijne 
Toen, districtsvoorzitter, “maar wel degelijk een buurtpleintje 
voor ieder wat wils en zonder de bestaande bomen te moeten 
rooien. Er komt verder ook een beperkte hondenloopzone en op 
de groenzone die behouden blijft, worden zitbanken geplaatst 
en een lage haag. Het moet een plekje worden waar iedereen, 
jong en oud, zijn gading vindt en dat de gelegenheid biedt op een 
ontspannen manier met elkaar in contact te komen.” 

Iedereen welkom alvast op de feestelijke opening op woensdag 
29 maart! Wij duimen alvast voor een beetje zon, zo net voor de 
paasvakantie!

 Koen Raets, schepen van Cultuur

 Districtsvoorzitter Kathelijne Toen en directeur van basisschool  
De Schakel, Lars van Santvoort © Gva, Patrick De Roo

Aperitiefgesprek met Fons Duchateau, schepen van Sociale Zaken van de Stad Antwerpen

Wanneer: Zondag 07 mei om 10.00 

Waar: Cultuur café MORETUS, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken 

Noteer alvast in uw agenda 
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LOOP SAMEN MET N-VA STAD ANTWERPEN DE 10 MILES
LOOP SAMEN MET N-VA STAD ANTWERPEN DE 10 MILES

OF SPONSOR ONZE LOPERS ENOF SPONSOR ONZE LOPERS EN

STEUN TWEE GOEDE DOELEN

TEGELIJK!

De Antwerp 10 Miles zijn een echte klassieker voor wie graag de loopschoenen aantrekt. Elk jaar vinden tienduizenden Vlamingen 
hun weg naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Op zondag 23 april 2017 vindt de 32ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen blijft niet achter en wil naar goede gewoonte deelnemen met een uitgebreide delegatie aan deze Antwerpse 
loopwedstrijd. Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen 
met onze partij uw schouders onder WITH LOVE BY FERRE en de behandeling van LIES COECKELBERGS.

WITH LOVE BY FERRE vervult de hartenwens van de zesjarige FERRE 
om andere kindjes te helpen en is ontstaan nadat Ferre zijn strijd tegen 
kanker heeft verloren. In de twee jaar dat Ferre ziek was, is er door heel 
wat lieve mensen veel geld opgehaald. Geld om behandelingen en/of 
medicatie te kunnen betalen die niet vergoed werden. Nu deze held er niet 
meer is en het ingezamelde geld niet verder 
kan gebruikt worden voor zijn behandeling, is 
besloten om met dat geld Ferre zijn toekomst-
droom uit te laten komen...Kindjes helpen! 

De 30-jarige LIES COECKELBERGS vecht tegen 
een agressieve hersentumor. Klassieke behandeling 
kan haar leven verlengen, maar dure immuun-
therapie is haar enige kans op genezing. Het goede 
nieuws is dat immuuntherapie beter 
werkt bij een hooggradige tumor zoals 
die van Lies. Maar een behandeling 
kost veel geld: 50 000 euro. Geld dat 
niet wordt terugbetaald. 

  

Met GRATIS 
een uniek 

LOOPSHIRT voor 
elke deelnemer die 

zich inschrijft 
via N-VA Stad 

Antwerpen

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?
  U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de 

melding van de volgende gegevens: 

Naam - adres - gsm-nummer - e-mailadres - geboorteda-
tum/Het traject dat u wenst te lopen: Short Run - 10 Miles 
- Marathon - Kids Run / De door u gekozen T-shirtmaat 
en de melding M/V.

  U stort uw deelnemersgeld op rekeningnummer 
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met 
vermelding van: 10 Miles – uw naam – het onderdeel 
waaraan u deelneemt. Geen betaling = geen deelname.

INSCHRIJVEN KAN TOT WOENSDAG 29 MAART 

U BENT AL INGESCHREVEN MAAR WIL GRAAG IN EEN 
N-VA-SHIRT MEELOPEN?

U stuurt voor 29 maart een e-mail naar david.dogge@n-va.
be met vermelding van uw maat van t-shirt. U kan het t-shirt 
dan ophalen in de N-VA-tent op de dag van de 10 Miles zelf. 

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN? 

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be met de 
melding dat u wil sponsoren en u stort een door u gekozen 
bedrag op onze rekening. 

Sponsorgeld kan nog tot 23 april gestort worden op rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen met 
vermelding van: “Goede doelen 2017”.

Burgemeester Bart De Wever en Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau:
“Wij roepen u op om mee mooie dingen te realiseren: Het versieren van de 
ziekenhuiskamer van zieke kindjes en de behandeling van Lies Coeckelbergs 
die getroffen werd door een agressieve hersentumor.”
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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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