Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
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• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

HERBESTEMMING MEERLENHOF EEN FEIT !
Na jarenlange leegstand is er eindelijk een doorbraak in het dossier
van het kasteel Meerlenhof in de
vogeltjeswijk. Dank zij de inspanningen van districtsburgemeester
Kathelijne Toen
én van de schepen
van stadsontwikkeling van de stad
Antwerpen, Rob
Van de Velde,
werd een halt toegeroepen aan de
verdere

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

Uit de ingezonden projecten werd
uiteindelijk het voorstel van twee gezinnen weerhouden om in het kasteel
samen een zogenaamde co-housing
onder te brengen. Deze bestemming
past immers perfect bij de aard van
het gebouw en houdt ook rekening
met de leefbaarheid van de buurt. De
werken gaan binnenkort al van start.
AG Vespa, de vastgoedmaatschappij
van de stad, zal daarbij instaan

Het Meerlenhof

voor de renovatie van de gevel en het
schrijnwerk.
Een mooi voorbeeld van hoe een
goede samenwerking met de stad en
de bevoegde Schepen kan leiden tot
een oplossing voor Hoboken!

OPWAARDERING MORETUSBURG VAN START GEGAAN
V.U.: Bart Van Camp - Vinkenveldenplein 28 - 2660 Hoboken - hoboken@n-va.be

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

verloedering van dit stukje Hobokens
erfgoed.

Kathelijne Toen

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”
Bart De Wever - Voorzitter N-VA

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

HOBOKEN

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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Nieuwjaarsreceptie
N-VA Hoboken
26 januari 2014 om 11.00, meer info
op www.n-va.be/hoboken
N-VA Hoboken wenst iedereen fijne
feestdagen en een gelukkig 2014!

Voor het huidige districtscollege zijn
terecht alle wijken van Hoboken van
belang. Beslist werd dan ook eindelijk
werk te maken van de vernieuwing
en het onderhoud van de voetpaden
en het wegdek in Moretusburg. Deze
zeer typische en sociale buurt met een
bloeiend verenigingsleven is jarenlang
vergeten geweest met als gevolg dat
heel wat straten en voetpaden nog
nauwelijks die naam waardig zijn.
Daar komt nu verandering in.

krijgt hier en daar een nieuwe asfaltlaag. N-VA-districtsraadslid Christel
Schepers uit Moretusburg is terecht
fier op deze verandering!

Het budget voor het onderhoud van
de wegen in Hoboken werd stevig verhoogd en een heel groot deel daarvan
wordt geïnvesteerd in Moretusburg.
De Curiestraat, de Oostendestraat, de
Maalbootstraat, de Scheepswerfstraat,
de Vooruitgangstraat enz. worden één
voor één aangepakt.
De voetpaden worden terug voetpaden in plaats van een hindernissenparcours en ook het wegdek zelf

/

www.n-va.be/hoboken

Christel Schepers, districtsraadslid

Stad investeert zonder belastingen te verhogen
HET GELD IS GETELD, DE KLEMTONEN GELEGD
Net zoals de stad Antwerpen heeft
ook het district Hoboken de voorbije maanden werk gemaakt van de
begroting voor het jaar 2014 en van de
plannen voor de daaropvolgende jaren. Districtsburgemeester Kathelijne
Toen en schepen van Financiën en
Cultuur Koen Raets hebben daar duidelijk hun stempel van verandering
op gedrukt en dat zal ervoor zorgen
dat Hoboken opnieuw een bruisend
district wordt waar het aangenaam
wonen is voor iedereen.
Koen Raets,
schepen van Financiën

ONZE LOKALE TROTS IN
EEN NIEUW KLEEDJE
Geen bruisend district zonder de
nodige aandacht voor de plaatselijke middenstand. Onder het
nieuwe moderne logo van Nello en
Patrasche, zullen allerlei acties ter
promotie van onze lokale handelaars georganiseerd worden.

Een eerste belangrijk deel van de
beschikbare middelen gaat naar een
verder structureel onderhoud van wegen en voetpaden en naar de verfraaiing van het openbaar domein in het
algemeen.
Daarnaast wordt Hoboken niet alleen
cultureel terug op de kaart gezet met
de inmiddels van start gegane bouw
van het cultureel centrum Gravenhof
maar wordt er ook gezorgd voor een
sociaal-culturele verankering met
projecten als ‘Hoboken zomert’ en

‘Hoboken wintert’. Centraal staat
daarbij de samenwerking met en
de ondersteuning van lokale
verenigingen.
Op sportief vlak wordt een extra budget voorzien voor projecttoelages aan
lokale clubs en gaat er extra aandacht
naar de recreatiesport zodat ook hier
zoveel mogelijk Hobokenaren aangesproken worden.
De N-VA-fractie in de districtsraad
onder leiding van Alex Tanguy, is dan
ook bijzonder verheugd met
deze nieuwe wind in Hoboken.

Zo is Franky Loveniers mee op de
kar gesprongen van het jeugdwerkloosheidsplan.
Samen met de
Schepenen van
onderwijs, van
sociale zaken
en van werk
werd er met
de VDAB nl.
een actieplan
op touw gezet
Franky Loveniers
om jongeren
niet alleen te
activeren maar ook om het probleem
van de jeugdwerkloosheid ten gronde
en structureel aan te pakken

Zo kan het dus ook: de financiën in orde brengen en structurele veranderingen doorvoeren zonder de
middenklasse in de stad nog zwaarder te belasten.

Koen Kennis: “Meer investeringen in onze stad”
“De voorbije maanden werkten we hard aan een begroting voor de stad. Nooit eerder heeft een stadsbestuur
zoveel middelen voorzien om rechtstreeks te investeren in veiligheid, sociaal beleid en onderwijs. Tegelijk
zullen we de historische schuld de volgende zes jaar volledig afbetalen en schuiven we de pensioenlast van
onze ambtenaren niet af op de Antwerpenaren. Samen met de districten investeren we ook in alle hoeken en
kantjes van onze stad door voetpaden en straten goed te onderhouden. En dat alles zonder de stadsbelastingen
te verhogen. De stad, uw district, uw straat is de volgende zes jaar dus in goede handen bij de N-VA ploeg.”

Fors meer middelen voor sociaal maar rechtvaardig beleid
Schepen en OCMW-voorzitter Liesbeth Homans kiest met de meerjarenplanning die onlangs goedgekeurd
werd resoluut voor een sociaal en rechtvaardig beleid. Zo wordt het budget voor het stedelijk sociaal beleid de
komende jaren met zowat 30 miljoen euro opgetrokken. Eerder raakte al bekend dat ook het OCMW-budget
stijgt met meer dan 205 miljoen euro, een stijging van om en bij de 25 procent tegenover de vorige legislatuur.

Alex Tanguy
N-VA-fractieleider
districtsraad

INMIDDELS OP HET SCHOON VERDIEP…
Ook onze twee N-VA gemeenteraadsleden uit Hoboken hebben niet stilgezeten.

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden is het Antwerpse stadsbestuur erin geslaagd om de
begroting van de stad in evenwicht te krijgen. De belastingen verhogen was daarbij geen optie en geld
opzijzetten om de verandering in Antwerpen verder vorm te geven was een must. Burgemeester Bart
De Wever: “We investeren méér in veiligheid, sociaal beleid en onderwijs, want daar liggen voor ons
de grootste uitdagingen. Maar we schuiven die rekening niet door naar de Antwerpenaar. Die krijgt
meer waar voor zijn geld, met een slankere en vooral efficiëntere ambtenarij.”

Carine Leys op haar beurt heeft in de
commissie veiligheid ingestemd met
een verhoging van het budget om de
leefbaarheid in sociale wooncomplexen te verbeteren. Samen leven en
veiligheid gaan immers hand in hand.
Ook de vraag van Carine Leys aan de
burgemeester of het bijzondere
‘sporenteam’ dat zal worden ingezet
bij inbraken, ook ten dienste wordt
gesteld van de districten, werd inmiddels positief beantwoord.

Enkele speerpunten: een allesomvattend armoedebeleidsplan dat de strijd met (kinder)armoede en
jeugdwerkloosheid aangaat en een actieve aanpak van de dak- en thuislozenproblematiek. Belangrijk hierbij is
persoonsgebonden hulpverlening: met de nodige hulp krijg je je leven weer op de rails. Ook activering van
wie kan werken en opsporing en aanpakken van sociale fraude horen hierbij.
Ook worden er heel wat extra middelen uitgetrokken voor zowel verplichte als niet-verplichte inburgeraars
zodat wachtlijsten kunnen worden weggewerkt en de integratie wordt bevorderd. Taal verbindt ons immers
allemaal en daarom doen we extra inspanningen voor het Nederlands op de woon- en werkvloer, de aankoop van het Atlasgebouw
en de keuze voor taal- en inburgeringscoaches.
Qua wonen gaat er veel aandacht - en meer dan 1,3 miljoen euro per jaar - naar de aanpak van de leefbaarheidsproblemen in de
sociale huisvesting. Voor onze senioren bouwen we naarstig bijkomende dienstencentra en serviceflats. Ook voorzien we extra
plaatsen in woonzorgcentra en breiden we de thuiszorg uit.

Nieuwe locatie Arresthuis op 10 maanden beklonken
Nadat vorige besturen jaren palaverden over de nieuwe locatie van het Arresthuis is de nieuwe coalitie erin
geslaagd om dat varkentje te wassen op nauwelijks 10 maanden tijd. In samenwerking met Infrabel, NMBS en
Blue Gate werd overeenstemming gevonden om het Arresthuis te laten grenzen aan de terreinen van Blue
Gate, zowat 1800 meter verwijderd van de achterzijde van het Justitiepaleis. Technische werkgroepen beginnen
nu aan het project zelf. Schepen Rob Van de Velde wijst ook op het goede nieuws voor de buurt rond de
Begijnenstraat, waar na de bouw van het nieuwe Arresthuis de oude site herontwikkeld kan worden.

Eindelijk een nieuwe locatie voor het provinciaal Zilvermuseum
Na vele jaren van onzekerheid is er eindelijk een toekomst voor het Zilvermuseum. De provincie Antwerpen
heeft de gebouwen van het voormalig Etnografisch en Volkskundemuseum (Gildekamerstraat - Suikerrui)
gekocht en gaat nu een topmuseum uitbouwen in het hart van de stad.
“Het historische kasteel Sterckshof voldoet al jaren niet meer aan de bouwtechnische eisen van een
hedendaags museum”, legt gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens uit, “Na jaren van onzekerheid is er
eindelijk een doorbraak: een toplocatie in het hart van de stad, perfect voor een museum met ambitie.”

Carine leys

“De basis voor het nieuwe museum wordt de uitzonderlijke collectie zilverkunst. De nadruk zal komen te
liggen op hedendaags design en juweelontwerp, met ruimte voor stukken uit de collectie van het provinciaal
Diamantmuseum.”

Hoboken eert zijn helden!

hoboken@n-va.be

www.n-va.be/antwerpen
www.n-va.be/hoboken

