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WIE STAAT DAAR
VOOR MIJN POORT?

Het lijkt wel een of andere aankondiging van Sinterklaas maar niets is
minder waar. Het gaat hier namelijk
over het project Zorgparking dat sinds
1 oktober ook in ons district van start
is gegaan. Het komt er kortweg op
neer dat u dokters en verplegers die
op huisbezoek zijn bij u in de buurt, de
gelegenheid geeft om voor uw garage
of oprit te parkeren. Ze verliezen dan
geen tijd meer met het zoeken naar
een parkeerplaats en daar zal elke
patiënt u uiteraard bijzonder dankbaar
voor zijn.
Wilt ook u uw garage of oprit ter
beschikking stellen, dan geeft u dat
aan door een sticker te kleven die u
aanvraagt via www.zorgparking.be.
Een dokter of verpleger weet dan zo
dat er tijdens een huisbezoek voor
uw poort mag geparkeerd worden.
Zelf zal u weten dat het effectief een
zorgverlener is die voor uw garage
staat als er een speciale kaart achter
de voorruit ligt met daarop de nodige
contactgegevens.

www.n-va.be/hoboken

HOBOKEN
Hobokense helden sieren eerste nutskast!

Op het speelplein aan de Lenaart de
Landrelaan werd midden november
de eerste nutskast in Hoboken
bestickerd met onze lokale helden.
Het versieren van dergelijke nutskasten
helpt de buurt te verfraaien en graffitivandalisme tegen te gaan.
Wie anders dan Nello en Patrasche zijn
daarvoor in Hoboken de uitgelezen
figuren? Dat het plein in kwestie ook
vernoemd is naar onze twee helden
onderstreept uiteraard alleen maar het
belang dat het district hecht aan zijn
Nello en Patrasche.
Er is wat dat betreft trouwens nog meer
goed nieuws! De bestickering van de
nutskast ging immers samen met de
voorstelling van een nieuw Nello en
Patrasche boek: Mijn verhaal, Nello

van Hoboken door Daisy De Maere. De
tekeningen van het boek en de nutskast
zijn van de hand van Rik Willemen.
Naast het oorspronkelijke boek, De
hond van Vlaanderen, hebben we er
nu dus ook een eigentijdse versie van
met mooie illustraties. Ongetwijfeld een
origineel cadeau en dat zo net voor de
feestdagen! Het boek is verkrijgbaar in
het districtshuis en bij de lokale middenstand.
De inhuldiging van de nutskast en de
voorstelling van het nieuwe boek werd
ingeleid door schepen Koen Raets in
aanwezigheid van districtsvoorzitter
Kathelijne Toen. Ook districtsraadslid
Christel Schepers en gemeenteraadslid
Franky Loveniers waren van de partij.
Hoboken eert zijn helden, zoveel is
zeker!

Nieuwjaarsbrief van het districtsbestuur is klaar!
Ook het districtscollege maakt
jaarlijks zijn wensen kenbaar
voor het komende jaar. Het is
dan aan de districtsschepen voor
Financiën Koen Raets (N-VA) om
na te gaan welke budgetten er
daaraan kunnen besteed worden. Voor het jaar 2016 is deze
oefening inmiddels afgerond.
We stellen tevreden vast dat de
kracht van verandering blijft
verdergaan in 2016.
Zo zal het district eerst en vooral
de diverse Hobokense verenigingen verder ondersteunen. Zij zijn
immers in belangrijke mate het
cement van onze Hobokense gemeenschap en verdienen het dus
om zich verder ten volle te kunnen
ontplooien. De wijze waarop dat
het beste gebeurt laat het district
uiteraard over aan de verenigingen zelf maar door het optrekken
van de diverse subsidies draagt ze

Met deze jaarwisseling is de N-VA halfweg in de bestuursperiode 2013-2018 van
Antwerpen. Een goed moment om even stil te staan bij onze verwezenlijkingen.

graag haar steentje daartoe bij.
Verder zal er in 2016 extra aandacht gaan naar het jeugd en
cultuurbeleid dat nu dankzij het
Gravenhof natuurlijk veel meer
mogelijkheden krijgt. Tegelijkertijd biedt het echter ook de kans
om efficiënter om te springen met
de centen die daarvoor vereist
zijn. Precies daarom voorziet het
district een toelage voor de vzw
lokaal cultuurbeleid die zo dan zal
kunnen instaan voor de concrete
invulling van het beleid.
Ten slotte investeren we ook
verder in het openbaar domein.
Zo starten we in het kader van het
Masterplan alvast met het aanpakken van de Marneflaan. Daarnaast
komen onder meer ook de Meerlenhoflaan, de Scheldevrijstraat en
de Juul Destréestraat in aanmerking voor heraanleg in 2016. De
inhaaloperatie voor het herstel van

De kracht van verandering in de praktijk
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om van Antwerpen opnieuw een
bruisende stad te maken, werpt nu
haar vruchten af. En de droom van
een stadsgemeenschap waarin de
ﬁerheid op Antwerpen culturele,
religieuze en andere verschillen

eisen van de Antwerpenaar die te

Koen Raets, districtsschepen van
Financiën
voetpaden en wegen die in deze
bestuursperiode is gestart wordt
dus gestaag verder gezet.

lang genegeerd werden. Tachtig
jaar socialistisch bestuur verlamde
de stad. De steeds luider klinkende
stem voor verandering was niet te
stuiten. Het huidige stadsbestuur
pakt problemen aan die onbespreekbaar

Het is met andere woorden niet
telkens het gedrag van de automobilist dat zorgt voor onveilige situaties. Ook fietsers en voetgangers
zijn weggebruikers die elk op zich
kunnen bijdragen tot een veiliger
verkeer voor iedereen. “Het is
helemaal geen ‘wij en zij-verhaal’,
zoals het al te dikwijls wordt voorgesteld”, aldus Carine. We zijn
immers allemaal multi-weggebruikers: de ene keer gaan we te voet,
dan weer met de fiets of met de

hoboken@n-va.be

geworden

in

de loop der tijd. De gevolgen

Respect van en voor iedereen!
Er kan veel en hard gewerkt worden aan verkeersveiligheid maar
het blijft grotendeels een maat
voor niets als niet alle weggebruikers de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen.
Daar kwam kortweg de interpellatie van Carine Leys op neer in
de Antwerpse gemeenteraad.

waren

zijn er en ze zijn positief voor
de Antwerpenaar. We maken Ant-
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jeugd en begeleiding die hen alle
mogelijkheden biedt om die spiraal
om te keren. Soms met wat zachte
dwang moeten we jongeren moti-

auto en omgekeerd. Het heeft dus
geen zin de verschillende weggebruikers tegen elkaar op te zetten.
“Integendeel”, zegt Carine, “alleen
als iedereen respect heeft voor de
andere, ongeacht hoe men zich
verplaatst, zal de verkeersveiligheid er echt op vooruit gaan.”

werpen veiliger, netter en sterker.

Ook op vlak van onderwijs en

Een oproep waar iedereen zich
kan in vinden natuurlijk, zeker als
het gepaard gaat met aanpassingen aan de wegeninfrastructuur.
Want ook dat blijft uiteraard van
belang. Het district zal wat dat
betreft dan ook voorrang geven
aan de straten die op basis van de
cijfers van de verkeerspolitie, een
hoger risico vertonen. Voor de
gewestwegen is inmiddels aan de
bevoegde diensten gevraagd om
de zwarte punten zo snel mogelijk
weg te werken.
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3 %. In 2014 daalde ze al met 9 %.
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Kortom:
de kracht van verandering
blijft tot uw dienst staan.

Bart De Wever
We mogen er geen doekjes om

www.n-va.be/antwerpen

De Groenplaats zal eindelijk haar
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