
Het is gebeurd
U herinnert zich ongetwijfeld de borden op de Krijgsbaan met de boodschap ‘wegdek in slechte staat’. We schrijven 2014. Een 
leukerd had er bordjes ondergehangen met het opschrift ‘doe er dan wat aan’. En dat deden we. 

De hobbelige weg van weleer maakte plaats voor een prachtige laan met een volwaardig fietspad langs beide zijden. Als invalsweg 
voor Hoboken is de Krijgsbaan nu een echt visitekaartje geworden. Het prachtig gerestaureerde Belvédère in het Broydenborgpark 
zorgt daar mee voor. Vanaf nu rijdt u met nog meer trots Hoboken binnen. 

Dringend nieuwe ramen nodig voor Jeugdhuis Joh
Niemand ontsnapt aan de hoge energieprijzen. Ook Jeugdhuis Joh niet. En ja, de jeugd kan tegen een stootje of doet een extra 
trui aan. Maar verwarmen terwijl ramen en deuren kapot zijn, is natuurlijk al te gek. 

Subsidie
De districtsraad van 17 oktober keurde unaniem een subsidie goed. Dankzij die subsidie kan de Joh  
de ramen, de buitendeur en de nooddeur vervangen. Er worden ook rolluiken met een inbraakpreventie- 
systeem voorzien. 

Energierekening onder controle
Districtsburgemeester en districtsschepen bevoegd voor Jeugd Kathelijne Toen is blij dat de districtsraad  
de subsidie toekende. “Ook in de toekomst zal het jeugdhuis de energierekening onder controle houden 
dankzij die structurele maatregel”, besluit ze.
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Nee tegen zwerfvuil
Ergernissen
Zwerfvuil neemt toe en lijkt ook altijd weer te keren: langs de straten, 
in de parken en op de pleintjes. Overal slingeren er zaken rond die in 
een vuilnisbak thuishoren. Die vuilnisbak staat vaak een beetje verder 
in de buurt. 

Duur en vuil
Het is ronduit egoïstisch gedrag en uiteindelijk is het de belastingbe-
taler die ervoor opdraait. Het aanpakken van zwerfvuil en sluikstort 
kost handenvol geld. Dat geld kan beter besteed worden. 

Ploggen
N-VA Hoboken legt de vinger op de wonde en ‘plogt’. Dat is een samentrekking van joggen en plocka. Plocka is Zweeds voor verza-
melen. Wij wandelen en we maken een praatje met de buurtbewoners. Het resultaat is telkens verbluffend. Op anderhalf uur vullen 
we meerdere vuilniszakken. Ooit hopen we een volledige dag onderweg te zijn zonder een vuilniszak gevuld te hebben. Help mee 
onze droom waar te maken!

Van klacht naar pracht (en praal)
Overal tegelijkertijd of wat?
Elke Hobokenaar vloekte de laatste tijd wel een keer over de wer-
ken aan het openbaar domein. Opmerkingen als ‘moet dat nu 
echt allemaal tegelijkertijd’ en ‘kunnen ze dat niet beter plannen’ 
waren schering en inslag. Die uitlatingen zijn begrijpelijk. De he-
raanleg van een straat brengt hinder met zich mee, daar moeten 
we niet flauw over doen. 

Goed als het af is
Openbare werken zijn iets complexer dan thuis een veranda 
aanbouwen of de keuken vernieuwen. Districtsschepen voor het 
Openbaar Domein Carine Leys begrijpt de ergernissen maar al 
te goed. “Ik vond dat stof in mijn huis vreselijk bij het uitbre-

ken van de keuken. Als de nieuwe keuken er stond was ik dat 
wel snel vergeten. We moeten door de zure appel bijten, ook bij 
de heraanleg van een straat. Als de werken voorbij zijn is het 
resultaat doorgaans van die aard dat we zeggen dat we het eerder 
hadden moeten doen”, relativeert ze.

Informeer u
Beter op de hoogte zijn zorgt voor 
gemoedsrust. Schrijf u daarom in op de 
Hobokense Werfgazet. Dat doet u via de 
website van het district Hoboken. Zo bent 
u altijd op de hoogte van de komende 
werken en komt u niet voor verrassingen 
te staan.

Facebook 
N-VA Hoboken

Volg ons via:

Liken
In maart 2022 bliezen we onze werkgroep communicatie en sociale media nieuw leven in. Onder leiding van ondervoor-
zitter Robby Cardinas vernieuwden we de website en de Facebookpagina. 

Delen
Onze districtsschepenen en districtsraadsleden werken hard. Onze werkgroep deelt hun ijver graag met de Hobokenaar. 
Ook onze bestuursleden komen aan bod. Elke maand maakt u kennis met een bestuurslid in de rubriek ‘bestuurslid in 
de kijker’. 

Volgen
Ook andere activiteiten zoals het ‘ploggen’, de wijkbezoeken  
en het kerstfeest komen aan bod. We delen ook interessante  
informatie van de stad en van de lokale verenigingen. 

Volg jij onze Facebookpagina al?

hoboken@n-va.be
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Uit de gemeenteraad

 Uit de parlementenDe N-VA voor u aan het werk
Kerst in tijden van crisis
Veel Antwerpenaren gaan moeilijke maanden tegemoet door de energiecrisis. Als stad 
nemen we tal van maatregelen om te besparen op elektriciteit en gas. We verlagen de 
temperatuur waar het kan maar we ondersteunen ook wie het nodig heeft. Wel maken we 
tijdens de wintermaanden werk van een gezellige kerstsfeer. Dat verdienen alle 
Antwerpenaren echt, zeker na twee coronajaren. We laten onze stad baden in een gloed 
dankzij energiezuinige kerstversiering en de extra geïsoleerde ijspiste.

Bart De Wever, burgemeester

Parlementaire onschendbaarheid Sihame El Kaouakibi opgeheven
Begin vorig jaar barstte het subsidieschandaal rond Vlaams Parlementslid Sihame El 
Kaouakibi los. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans kreeg begin oktober de vraag 
van het Antwerpse parket om de procedure op te starten voor het opheffen van de 
parlementaire onschendbaarheid. Liesbeth riep de commissie voor de Vervolgingen 
samen. Die commissie ging in op de vraag van het Antwerpse parket-generaal, 
waarna het parlement unaniem stemde voor de opheffing van de onschendbaarheid.
El Kaouakibi kan nu vervolgd en voor de rechter gebracht worden.
Liesbeth Homans, voorzitter Vlaams Parlement

F11, de � etsostrade van Antwerpen 
naar Lier
Gedeputeerde Luk Lemmens fietste 
met menig feestvierder fietsostrade 
F11 Antwerpen-Lier in. De F11 neemt 
u mee op een 4,5 meter breed fietspad 
langs de sporen. U fietst over een com-
posietbrug met de langste overspanning 
in ‘t land, door een fietstunnel onder 
de Lierse ring en over een fietsbrug 
van 250 meter. Die investering van 
zeventien miljoen euro rendeert. Sinds 
januari rijden er gemiddeld 1.285 fiet-
sers op een werkdag. Topdag? Dat was 1 
mei met 3.800 fietsers.
Luk Lemmens, gedeputeerde

Natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans
De stad Antwerpen is heel wat natuurre-
servaten rijk: de Oude Landen, de Bospol-
der en het Ekers Moeras in Ekeren, Groen 
Neerland in Wilrijk en de Hobokense 
Polder. Daaraan voegden we onlangs een 
zesde natuurreservaat toe: het perceel 
Wolvenberg-Brilschans. Planten tieren er 
welig en dieren maken er hun habitat. De 
Antwerpenaar geniet er van al die natuur. 
Het is een natuurlijke airco voor de wijde 
omgeving, en dus voor de Stad. Zo wordt 
Antwerpen nog groener, en daarvoor 
zetten we ons elke dag verder in. 
Els van Doesburg, schepen van Stads- en 
buurtonderhoud

Energiecrisis: raad en daad van Sporting A 
In 2022 kunnen erkende Antwerpse sport-
clubs rekenen op ruim twee miljoen euro 
investeringssubsidies. Met de focus op ex-
tra budget voor energiebesparende maatre-
gelen wil Sporting A samen met de clubs de 
energiecrisis het hoofd bieden. Daarnaast 
is het belangrijk om onze clubs gericht te 
informeren. Sporting A organiseerde drie 
infosessies waarin een energie-expert toe-
lichtte hoe de clubs hun energieverbruik in 
kaart kunnen brengen en op welke manier 
ze op korte en lange termijn hun energie-
factuur kunnen drukken.  
Peter Wouters, schepen van Sport

Nieuwe stadsapp wordt loket op zak
De stad Antwerpen is een pionier in 
Vlaanderen op het gebied van innovatieve 
en digitale dienstverlening. Met de A-app, 
de vernieuwde stadsapp, zetten we een 
flinke stap vooruit. U krijgt een digitaal 
loket op zak. Een internationaal paspoort 
of een rijbewijs aanvragen, een adreswij-
ziging doorgeven? U communiceert dat 
rechtsreeks met de stad. U krijgt zicht op 
alle lopende dossiers en de status van uw 
aanvraag. De app is gebruiksvriendelijk 
en gepersonaliseerd. En wees gerust, ook 
als u minder sterk bent op digitaal vlak, 
verliezen we u niet uit het oog. 
Nabilla Ait Daoud, schepen van Loketten en 
Personeel

Taksen en lasten maken prijzen 
hoger
Hoe komt het dat de prijzen in de 
Belgische supermarkten gemiddeld 
twaalf procent hoger zijn dan in onze 
buurlanden? Michael Freilich pleitte 
er in de Kamercommissie Economie 
voor de loonhandicap met andere lan-
den weg te werken. “Bedrijven betalen 
zich blauw aan taksen en lasten ter-
wijl de werknemers maar een fractie 
als nettoloon overhouden. Dat moet 
veranderen. Ik stel echter vast dat de 
federale regering al onze initiatieven 
in die zin wegstemt”, betreurt hij.
Michael Freilich, Kamerlid

Politieke vernieuwing in actie
Dankzij het indexmechanisme 
zullen de partijdotaties met bijna vier 
miljoen euro stijgen. Onaanvaardbaar 
voor federaal fractievoorzitter Peter 
De Roover: “De politiek vraagt 
grote inspanningen van de burgers. 
Dan moeten we eerst zelf het goede 
voorbeeld geven. Vivaldi heeft 
altijd de mond vol van politieke 
vernieuwing, maar in twee jaar tijd 
deed de regering-De Croo niets om de 
uit de pan rijzende partijfinanciering 
aan te pakken. In tegendeel, ze stemt 
ons voorstel om de partijdotaties te 
bevriezen op het bedrag van 2019 
consequent weg.”
Peter De Roover, 
fractievoorzitter Kamer

Langere afstanden met de � ets? 
Natuurlijk!
Wellicht zag u de oranje elektrische deel-
fietsen van Donkey Republic al staan. 
De Vélo’kes zijn ideaal voor een korte 
afstand binnen de stad. De Donkey’s 
zijn bedoeld om langere afstanden af te 
leggen. U rijdt bijvoorbeeld van Berchem 
naar Zwijndrecht en komt dan terug met 
het openbaar vervoer. Het netwerk zal uit 
meer dan tweeduizend fietsen bestaan 
in meer dan dertig gemeenten rond de 
stad. Ook heel wat bedrijven sluiten zich 
aan. Antwerpen en de omliggende regio 
worden op die manier beter en sneller 
bereikbaar. 
Koen Kennis, schepen van Mobiliteit

Werken laatste deel Zuidpark van start
Tegen de lente van 2024 vindt u een 
nieuw park van zeven hectare in de 
Antwerpse Zuidbuurt. Dit Zuidpark is 
een schoolvoorbeeld van de vergroe-
ning en verblauwing die we met elke 
stadsontwikkelingsproject nastreven. 
Het vele groen, waaronder 123 extra 
bomen en 30.000 nieuwe planten, 
zal bevloeid worden met water uit de 
regenwaterbuffer van wel 1,5 miljoen 
liter die in het eerste deel van het park 
aangelegd is.
Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling

Meer ruimte voor zonnepanelen
Er is goed nieuws voor de eigenaars 
van een beschermd pand of van een 
woning die deel uitmaakt van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht. 
Minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele wil het afwe-
gingskader voor het plaatsen van 
zonnepanelen aanpassen. Zonnepa-
nelen worden dan overal toegelaten, 
behalve als er heel goede redenen 
zijn om ze niet te plaatsen, bijvoor-
beeld op Unesco Werelderfgoed. In 
de huidige energiecrisis is dat een 
zegen voor ons kostbare erfgoed. 
Manuela Van Werde, 
Vlaams Parlementslid

Investeringen voor erfgoed in 
Berendrecht 
De Kapel van de Hagelberg  en de 
Lourdesgrot zijn in bedenkelijke staat. 
Danielle Meirsman vraagt om de 
nodige investeringen te doen zodat de 
kapel kan voldoen aan haar taak als 
parochiekerk van Berendrecht. “Het 
vernieuwen van de dakbedekking 
is noodzakelijk en ook de plafond-
verlichting moet dringend hersteld 
worden. De kapel is bovendien niet 
geïsoleerd. Dat is in tijden van dure 
energiekosten nefast.”
Danielle Meirsman, gemeenteraadslid

Brandweerzones werken samen bij 
incidenten met gevaarlijke stoffen
Zone Rand heeft veel meetploegen die 
snel inzetbaar zijn en zone Antwerpen 
heeft gespecialiseerde pakken. Dat 
biedt schaalvoordelen, zeker in de 
petrochemische haven. Bij grootscha-
lige incidenten worden eerst de eigen 
zonale middelen ingezet. Blijken die 
niet voldoende, kan men gebruik ma-
ken van de middelen van een andere 
zone. Bij gespecialiseerde incidenten 
met gevaarlijke stoffen (ICS-inciden-
ten) kan een team van de andere zone 
ingezet worden. 
Wim Jochems, gemeenteraadslid

Port of Antwerp-Bruges
In het kader van de eenmaking van 
onze haven en de haven van Zee-
brugge tot Port of Antwerp-Bruges 
kregen de gemeenteraadsleden van 
beide steden de kans om de haven te 
ontdekken. Volgend jaar bezichtigen 
we Zeebrugge.
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


