
Het voorbije jaar bracht in Antwerpen veel goed nieuws voor de N-VA. In de
Antwerpse regio bereikten we in 2010 bijna de kaap van 3 000 leden. En die

spectaculaire stijging zet zich ook in de eerste maand van 2011 door. Nieuwe men-
sen worden lid. Ook in Hoboken, waar we in januari alleen al bijna tien nieuwe
leden mochten verwelkomen. 

Om al die energie in goede banen te leiden, kiezen we in de N-VA in februari nieuwe
lokale besturen. Nieuwe mensen krijgen de kans om de handen uit de mouwen te ste-
ken en mee te werken aan verandering. Niet alleen in de Wetstraat, ook op de Ho-
bokense Kioskplaats. 

De N-VA is een door en door democratische partij,
waar geluisterd wordt naar het woord van onze
leden. Hoboken is het toneel van al onze Ant-
werpse ledenvergaderingen. Van Wuustwezel tot
Zandhoven, van Zwijndrecht tot Ranst zakken
tweemaandelijks enkele honderden mensen af naar
die vergaderingen. Onze parlementsleden en ikzelf
staan u dan graag te woord. 

Ik ken dus de weg naar Hoboken en weet ook wat
er leeft. Daarover leest u meer in het artikel over de
toekomst van het centrum van uw district!

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Gemeenteraadslid Antwerpen

De voorbije maand ontstond er
flink wat commotie over de plan-
nen van de nieuwe eigenaar van
het vroegere pand van Spullen-
hulp. Dat pand staat al meer dan
een half jaar leeg. 

De N-VA eist alvast dat prioritair
werk wordt gemaakt van een com-
merciële invulling. Voor een andere
bestemming (gebedshuis, biblio-
theek of opvangcentrum voor pro-
bleemjongeren) zullen de gepaste
vergunningen nodig zijn. 

Nadat Bart De Wever (N-VA) hier-
over interpelleerde in de gemeente-
raad, bleek ook dat het Antwerps
schepencollege het dossier met ar-
gusogen zal volgen. Districtsraads-
lid Kathelijne Toen was de eerste
die de kat de bel aanbond. We in-
terviewden haar (zie binnenblad-
zijde).

SOS Spullenhulp:
winkels a.u.b.
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Hobokens woordje van Bart De Wever

V.U. Kevin Bovyn
Boedapeststraat 1
2600 Hoboken

NIEUWE WEBSITE

Benieuwd naar wat 
de N-VA allemaal kan 
betekenen voor u?  
Neem snel een kijkje 
op onze gloednieuwe
website: 
www.n-va.be/hoboken

N-VA HOBOKEN STAPT HET AF!
Gegidste wandeling in het Binnenfort 

van het Fort 8 op zondag 27 maart 2011.

We spreken af aan de ingang van het Zwembad
Sorghvliedt om 14.30 uur. Achteraf drinken we 
samen een glas bij enkele korte toespraken van 

N-VA-parlementsleden Liesbeth Homans en 
Zuhal Demir. 

Info: Kathelijne Toen 
tel. 0495 86 56 71 - kathelijne.toen@n-va.be



In november vorig jaar al stelde districtsraads-
lid Kathelijne Toen (N-VA) vragen aan het dis-

trictsbestuur over het vroegere pand Spullenhulp.
Een maand later kondigde Gazet van Antwerpen
aan dat er plannen bestonden om in dit pand een
islamitisch cultureel centrum onder te brengen. Een
vierdaags Turks feest eind december zette die ge-
ruchten nog wat meer kracht bij.

Kathelijne, hoe kijk je terug
op de commotie die eind 
december ontstond?
“Ik vind vooral dat er met twee
maten en twee gewichten
wordt gewogen. Toen er plan-
nen waren voor een cultureel
centrum in park Gravenhof
stelde men maand na maand
vragen over parkeerdruk, ver-
lies van groen en bomen en
mogelijke geluidsoverlast.
Maar over een islamitisch cul-
tureel centrum mocht ik van
PVDA-raadslid Mie Branders
geen vragen stellen. Dan is er
blijkbaar geen parkeerdruk of
geluidsoverlast meer.” 

Er bestaat toch zoiets als vrijheid van godsdienst of
vereniging?
“Uiteraard, iedereen heeft het recht zijn godsdienst
of cultuur te beleven. Maar we hebben wel regels en
vergunningen in het leven geroepen om dat bijvoor-
beeld op een veilige manier te laten gebeuren. Nadat
de initiatiefnemers van dat vierdaagse feest in Gent
hun ding niet mochten doen, hebben ze hun activiteit
laten doorgaan in de Hobokense Kapelstraat. Je mag
er niet aan denken wat er allemaal fout kon gaan bij
een feest waar kinderen op de bovenste verdiepin-
gen op springkastelen speelden of zelfs op de tweede
verdieping sliepen. Daarover mag je toch vragen stel-
len. Of niet soms?”

Maken al die negatieve berichten het niet nog
moeilijker?
“Schieten op de boodschapper is natuurlijk al te ge-
makkelijk. Kern van de zaak blijft dat je naar een ge-
zonde mix van bewoners moet streven. Daarbij
moeten ook voldoende tweeverdieners in de stad
komen wonen die voor hun eerste inkopen - van voe-
ding tot kledij - op wandelafstand terecht kunnen.
Met de ambitieuze plannen voor het Hobokense cen-
trum en de herkaveling van de vroegere Scanfill-site
kunnen we hier hopelijk werk van maken.”

Toekomstplannen genoeg dus?
“Inderdaad, maar intussen heb ik weet van meer dan
tien dossiers van winkels die hun deuren hebben ge-
sloten of zullen sluiten. De heraanleg van de Kiosk-
plaats en de bouw van nieuwe woningen op Scanfill
is echter nog niet voor morgen. Zelfs niet voor over-
morgen. Gewoonweg blijven wachten op die plan-
nen is dus wel het slechtste wat we kunnen doen!”

Wat moet er dan op korte termijn gebeuren?
“We moeten eerst en vooral de strijd aanbinden met
de leegstand. Spullenhulp is maar één dossier, te-
genover het Volkshuis is de toestand nog erger. De
eigenaars van die panden moeten aangesproken
worden. En het districtsbestuur moet hier actief de
situatie blijven opvolgen.”

Tot slot: weten we nu wat er in het vroegere pand
Spullenhulp gaat gebeuren?
“Eigenlijk zijn we nog altijd niet veel wijzer. We
hopen dat de nieuwe eigenaar in de eerste plaats aan
een commerciële invulling denkt op het gelijkvloers.
Of er nog gedacht wordt aan een cultureel centrum
voor de islamitische gemeenschap, met een biblio-
theek of een opvangplek voor moeilijke jongeren, is
niet duidelijk. Misschien toch een tip: het project
‘Wonen boven winkels’ moet dringend nieuw leven
ingeblazen worden.”

NU WERKEN AAN TOEKOMST WINKELCENTRUM HOBOKEN

“Leegloop en leegstand zetten 

ambitieuze plannen op de helling”

Districtsraadslid 
Kathelijne Toen (N-VA): 

“Het project ‘Wonen boven
winkels’ moet dringend nieuw

leven ingeblazen worden.”

De N-VA hoopt dat de nieuwe eigenaar 
van het voormalige pand van 

Spullenhulp in de eerste plaats aan 
een commerciële invulling denkt.

De leegstand tegenover het Volkshuis 
in Hoboken is nog erger dan die van het 

vroegere pand van Spullenhulp.



Nog even geduld voor betere

huisvuilzakken

Vloekt u ook wel eens wanneer de afvalzak “van ’t stad” voor de zoveel-
ste keer scheurt? Veel moet daarvoor niet gebeuren: de kwaliteit ervan
staat immers niet in verhouding tot de kostprijs. Met z’n allen hopen we
alvast op beterschap, want het contract voor restafval- en PMD-zakken met
de huidige leverancier loopt af. Omdat er nog verschillende kwaliteits-
testen worden uitgevoerd met nieuwe leveranciers moet het huidige con-
tract eenmalig verlengd worden met drie maanden. Nog even geduld dus
voor een scheurvrije zak!

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a)
laat een visitatiecommissie een doorlichting maken van de
Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven.
Zij zei dit op een vraag van Vlaams Parlementslid Liesbeth
Homans (N-VA). “De commissie onderzoekt of Woonha-
ven degelijk werkt”, zegt Homans. “Er duiken regelmatig
berichten op over de slechte dienstverlening bij deze
maatschappij. De commissie moet zich ook informeren bij
de huurders en bewonersgroepen.”

Doorlichting Woonhaven

Belvédère 

Eerste quiz N-VA Hoboken  

17 ploegen van zes man/vrouw gingen
in zaal Moretus op onze eerste N-VA Ho-
boken Quiz de strijd aan met elkaar. De
Stroboeren kaapten de eerste prijs
weg.  Barchoem werd verdienstelijke
tweede en Welpje kon als derde met een
bak Duvel naar huis keren.

Proficiat aan alle deelnemers! We hopen
dat het een geslaagde avond was en dat
deze quiz een traditie mag worden.

Liters inkt zijn er al gevloeid over de erbarmelijke toestand van de Bel-
vedère in ons park. Hopen interpellaties in de districtsraad waren al-
lemaal een maat voor niets: de Stad weigert ook maar één euro in de
Belvedère te steken. Daarom nam N-VA Hoboken vorige week recht-
streeks contact op met het kabinet van Vlaams minister voor Onroe-
rend Erfgoed Bourgeois (N-VA). Die verzekerde ons dat het dossier
hem  bekend is en dat hij de volgende weken zou onderzoeken welke
stappen hij kan ondernemen om ervoor te zorgen dat de Stad haar ver-
plichtingen nakomt en de Belvedère restaureert.  Wordt vervolgd … !



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


