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HOBOKEN
Zeg geen foert tegen
ons Fort!

Met Fort 8 beschikt ons district nog
over het enige volledige bakstenenfort
in de fortengordel rond Antwerpen.
Het binnenfort is zelfs het best bewaarde van allemaal. Alleen ontbreekt het
op dit moment aan een toekomstvisie
voor dit stukje buitengewoon erfgoed.
De vele vrijstaande ruimtes en lokalen
zouden nochtans ideaal zijn als onderdak voor vele verenigingen en organisaties. Hoe meer activiteiten er plaatsvinden, hoe groter de sociale controle en de
veiligheid in het hele Fort.

TOEKOMSTPLAN MOET MOGELIJKHEDEN IN KAART BRENGEN

VU: Ludwig Van der Revsen, Moretusstraat 115 A, 2660 hoboken

Werk aan de kerk!
De kerktoren en de voorgevel
van de Onze-Lieve-VrouwGeboortekerk op de kioskplaats hebben last van de tand
des tijds. Loszittende stenen
en uitgesleten metselwerk zorgen voor gevaarlijke situaties.
De hoofdingang van de kerk
werd ook om veiligheidsredenen afgesloten. Uiteraard kan
dat zo niet blijven
Herstellingswerken moeten
dringend uitgevoerd worden. En dan is het in de eerste
plaats zoeken naar de nodige
centen. ‘Wie zoekt, die vindt’,
aldus het district, dat naast de
Vlaamse overheid ook de Stad
Antwerpen overtuigde om
een deel van deze herstellingen te subsidiëren.
De noodzakelijke veiligheidswerken worden op die manier
versneld, waardoor de kerk
wellicht in het najaar opnieuw
toegankelijk wordt via de
hoofdingang.
Eind goed, al goed voor ons
erfgoed!

www.n-va.be/hoboken

De ruimtes en lokalen in het Fort
zouden onderdak kunnen bieden
aan de verenigingen en organisaties
in Hoboken. - Franky Loveniers,
gemeenteraadslid en Koen Raets,
districtsschepen

Op dit moment blijft dit binnenfort echter grotendeels onbenut. Alleen de gidsen van Fort 8 zijn er gevestigd. Zij doen
hun naam alle eer aan door als Fortwachters een oogje in het zeil te houden en mee te zorgen voor het basisonderhoud. Uiteraard volstaat dat niet. Er
moet dringend een plan op tafel komen
om het tij te keren. Of is ons Fort 8 niet
belangrijk genoeg om er een volwaardige invulling aan te geven?
Een geknipte vraag, aldus N-VAgemeenteraadslid Franky Loveniers, die
de bevoegde schepen hierover aan de
tand voelde. Budgettair is er op dit moment weinig mogelijk, luidde het antwoord, maar mogelijke investeerders
en geïnteresseerde verenigingen mogen
zich altijd melden. Een weinig verrassend antwoord. Maar het is in ieder geval positief dat het lot van Fort 8 weer
op de agenda staat. Ook Fort 8 verdient
aandacht!

Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 21 september-Jaarmarkt in Hoboken
Ook de N-VA zal van de partij zijn!

Kom proeven van ons Hobokens potje!
Vrijdag 23 oktober - 19 uur
Gildenhuis
Kapelstraat 296, Hoboken

Zaterdag 26 september 2015

N-VA Hoboken organiseert in oktober een eetfestijn met Hobokens Potje.
Iedereen is van harte welkom. Prijs per persoon: 12,50 euro.
Inschrijven door storting op rekening BE 60 9730 8792 4470 van
N-VA Hoboken met vermelding ‘Hobokens potje’ en aantal personen.

Op zaterdag 26 september nodigen de Antwerpse mandatarissen u van harte uit in
Captain’s Lounge, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen Linkeroever voor een dagje plezier
voor het hele gezin.

Contactpersoon: Karen Aerenhouts – 0499 46 41 87 – karen.aerenhouts@jongnva.be

Vanaf 12 uur kan u smullen van de lekkerste pannenkoeken van ’t Stad terwijl u geniet
van een gezellige middag onder politieke vrienden, begeleid door een streepje muziek.
De kleinsten kunnen zich uitleven op onze springkastelen of zich laten verwennen
door onze schminksters.

Moretusburg in de kijker
De actie ‘kijk in de wijk’ stond dit keer in het teken van Moretusburg. Een wandeling onder leiding van
een ervaren gids toonde de gekende en minder gekende kanten van deze charmante wijk. Zon en de
nodige randanimatie zorgden mee voor een zeer gezellige sfeer. Een leuk initiatief voor de Hobokenaren,
zowel voor de inwoners van de wijk zelf als voor die ‘van over dan bareel’.

“Stilaan kan ik weer in mijn kracht
gaan staan.”
Leen, 20 jaar

Ook het district vergeet de wijk niet. Zo worden de voetpaden
aan weerszijden van de Columbusstraat en de Lieven Bauwensstraat vernieuwd, net als ook het voetpad voor de kerk. Nieuwe
straatstenen en een verbreding van de boomkaders zullen
zorgen voor een proper en een groener straatbeeld.

OPBRENGST GAAT
NAAR VZW TEJO

N-VA-districtsraadsleden Rita Milants en Christel Schepens
en Femke Bauwens van Jong N-VA, alle drie bekend in en
vertrouwd met Moretusburg, juichen dit uiteraard alleen maar
toe.

Afwerking Gravenhof in laatste rechte lijn

De opbrengst van deze middag wordt
geschonken aan de Antwerpse vzw Tejo.
Die is sinds 2010 actief en biedt laagdrempelige
hulp aan jongeren die met psychische problemen
kampen, zodat de situatie niet escaleert.

Koen Raets bij het vernieuwde
Gravenhof

Gemotiveerde jeugdtherapeuten begeleiden deze
jongeren. De therapeuten krijgen extra vorming
om zich in te leven in de wereld van de jongeren.

Het jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof krijgt stilaan vorm. De fase
van de afwerking is inmiddels ingezet. Niet alleen de aannemers
hebben hard gewerkt om dit cultureel centrum vorm te geven, ook
aan de programmatie werd inmiddels uitgebreid gesleuteld.

Een ondersteuningsteam van externe
deskundigen adviseert de groep
jeugdtherapeuten regelmatig.

Het wordt in alle opzichten een zeer gevarieerd aanbod. Bedoeling is een
waar belevingscentrum te creëren voor Hoboken. Heel de familie, jong en
oud, zal zijn gading kunnen vinden in de programmatie. Het wordt een
jeugd- en cultuurcentrum in de breedste zin van het woord.
Naast de officiële start zal u alvast niet kunnen kijken: we voorzien een
spetterend openingsfeest tegen het einde van het jaar.

Zomerbar opnieuw een succes!
De zomerbar in park Sorghvliedt werd vorig jaar positief onthaald. We
hoopten dan ook op een vervolg dit jaar. Inmiddels weet iedereen dat
de tijdelijke zomerbar weer open is.
Nog tot 30 september kan u heerlijk genieten van een hapje en een
drankje in het park, met zicht op het prachtige districtshuis. Zeker bij
goed weer strijken wij er graag nog een keertje neer. U komt toch ook dan?

www.tejo.be

Hoe inschrijven?
U kan kaarten bestellen via david.dogge@n-va.be.
Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer
BE23 7512 0231 8091 van N-VA Stad Antwerpen.
Per kaart betaalt u 10 euro. Dat geeft u recht op twee
pannenkoeken en een drankje.
U kan ook gebruik maken van onze afhaaldienst. Graag van
te voren doorgeven hoeveel pannenkoeken u wenst af te halen
en op welk tijdstip.

Meer info?
david.dogge@n-va.be - mobiel: 0497 35 95 90.

hoboken@n-va.be

www.n-va.be/antwerpen

“De scheiding van mijn ouders bracht
me helemaal in de war. Ik ben blij dat ik
er met iemand over kan praten.”
Lien, 11 jaar
“Al tijdens het eerste gesprek bij TEJO
ondervond ik dat mijn therapeut me begreep.”
Aisha, 17 jaar

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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