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Paviljoen Belvedère in ere hersteld

 oen Raets,
K
districtsschepen van Toerisme

Wegwijs in
Hoboken
Om zeker te zijn dat iedereen de
weg vindt naar de gerestaureerde
Belvedère en naar de andere
bezienswaardigheden in ons
district, startten we onlangs met
het aanbrengen van toeristische
bewegwijzering.
De eerste twee toeristische
infoborden vind je alvast aan de
ingang van Fort 8 en aan het
station van Hoboken. Het is de
bedoeling om het aantal daarvan
de komende maanden nog op te
drijven.
Iedereen mag weten hoe mooi
ons district (geworden) is en welke
verborgen parels het allemaal te
bieden heeft.
“Deze toeristische infoborden
zorgen mee voor de promotie van
Hoboken als bruisend en groen
district van Antwerpen en ze benadrukken meteen ook de eigenheid van Hoboken als stadsdorp”,
zegt Koen Raets, districtsschepen
van Toerisme.

Dankzij de inzet van districtsvoorzitter Kathelijne Toen
straalt het paviljoen in park Sorghvliedt als nooit tevoren.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het resultaat mag er
wezen: de Belvedère in park Sorghvliedt is hersteld in al zijn glorie en
werd begin september feestelijk ingehuldigd met een fantastisch lichtspektakel.
Het bijna 200 jaar oude paviljoen was de
laatste jaren behoorlijk in verval geraakt
en was een doorn in het oog voor wie
langs de Krijgsbaan Hoboken binnen of
buiten reed. Hier moest en zou iets aan
gebeuren, dacht toenmalig districtsraadslid Kathelijne Toen al in 2011 toen
ze samen met enkele N-VA-collega’s een
symbolische lentepoetsactie hield om zo
zelf de eerste stappen te zetten naar een
volledige renovatie van ons Paviljoen.

Gedrevenheid loont

Met het aantreden in 2013 van het nieuwe
districtsbestuur onder leiding van jawel,
Kathelijne Toen, kwam de renovatie van
dit stukje erfgoed plots mee vooraan op
de agenda: de speurtocht naar de nodige
financiering kon beginnen. Met de nodige

gedrevenheid en mede dankzij haar goede
contacten in de Stad en in Vlaanderen,
waren begin 2015 de nodige centen gevonden en werden de vereiste vergunningen
aangevraagd.

Oase van rust

Kathelijne Toen: “Met een onbeschrijflijk
gevoel van trots konden we de Belvedère in
september, na zoveel jaren, laten stralen als nooit tevoren. Meteen werd heel
het park opnieuw een oase van rust om
prachtige wandelingen te maken en uiteraard om idyllische foto’s te nemen aan het
gerestaureerde paviljoen.”
Bedankt Kathelijne voor je inzet en vastberadenheid, Hoboken is er na al die jaren
een heel stuk mooier op geworden.
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Burgemeester Bart De Wever ondertekent
vierde buurtinformatienetwerk van Hoboken
Het zal wel puur toeval zijn, maar de eerste toeristische infoborden waren
nog maar net geplaatst en burgemeester Bart De Wever zakte prompt af
naar Hoboken. Hij kwam in het districtshuis een buurtinformatienetwerk
(BIN) ondertekenen.
Een BIN is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie,
die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Daar is zonder meer iedereen mee gebaat.
De burgemeester kwam dan ook graag naar ons district om het inmiddels
vierde BIN van Hoboken te ondertekenen. Zo hebben we naast de bestaande
buurtinformatienetwerken van Polderstad, de Kapelstraat en de Dokter van
Raesstraat nu ook het BIN Nachtegalenhof
 urgemeester Bart De Wever ondertekende het
B
vierde buurtinformatienetwerk in ons district.

“Hoboken is een geweldig
district om in te wonen.
Overlast hoort hier niet thuis.”
Carine Leys, gemeenteraadslid en fractieleider

N-VA pakt overlast aan
Ook op de
t
jaarmark
s
kon je on
.
al vinden

N-VA komt naar je toe
Voortaan brengen we elke maand een bezoekje
aan een wijk in Hoboken. Aarzel niet om langs
te komen, een praatje te slaan, een probleem
aan te kaarten of een suggestie te doen.
Wij staan er voor jou en we doen dat met verse
koffie en koeken!

Onze volgende wijkbezoeken:
Zaterdag 9 december om 10 uur:
Centrum Kioskplaats
Zaterdag 20 januari om 10 uur:
Polderstad – hoek Veerdamlaan – Restringenlaan

hoboken@n-va.be

Een buurtinformatienetwerk alleen is uiteraard niet voldoende, soms is
een aanpak op een hoger niveau vereist. Dat bleek ook uit de klachten van
bewoners en omwonenden uit de Kapelstraat en de Kioskplaats over de
talrijke vormen van overlast, mede veroorzaakt door het gokkantoor in
hun buurt.
Gemeenteraadslid en fractieleider Carine Leys kaartte de problematiek
dan ook aan op de gemeenteraad: diverse vormen van overlast, gaande
van foutparkeren en te snel rijden tot wildplassen, lawaaihinder en
druggerelateerde feiten, zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel in de
buurt. Die overlast moet zeer snel aangepakt worden op korte termijn en
op langere termijn moeten er structurele maatregelen genomen worden om
dit soort wantoestanden te vermijden.

Verscherpt toezicht

“Op korte termijn kunnen en zullen we alleszins het toezicht verscherpen”,
aldus de burgemeester. “We merken ook elders dat zo’n extra toezicht de
overlast in de buurt drastisch doet afnemen en zelfs ophouden. Duikt
de problematiek na een tijd weer op, dan moet het verscherpte toezicht
herhaald worden. Het is dus belangrijk dat elke vorm van overlast blijvend
gemeld wordt, alleen zo kunnen we het meten en weten.”

Structurele maatregelen

Structureel dient de wetgeving aangepast te worden, zodat er andere
maatregelen genomen kunnen worden. De burgemeester en Carine Leys
sporen hun collega’s uit het federaal parlement alvast aan om dit mee
verder op te volgen. “Hoboken is een geweldig district om in te wonen en
dat moet zo blijven: overlast hoort hier niet thuis”, besluit Carine.
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“Uw veiligheid in het verkeer is waar
we als stad dagelijks mee bezig zijn.”
Bart De Wever, burgemeester

Luk Lemmens
Eerste gedeputeerde
provincie Antwerpen

Annick De Ridder

“Wat een eer om
De Strangers te
mogen vieren en
in naam van het
provinciebestuur
in de bloemetjes te
zetten!”

Vlaams Parlementslid

“De haven van Antwerpen is een van de belangrijkste motoren van onze Vlaamse economie.
Vorig jaar beleefde ze opnieuw een recordjaar met
meer dan 214 miljoen ton verhandelde goederen.
Hiermee zorgt de Antwerpse haven voor brood
op de plank bij ongeveer 150 000 gezinnen.”

Nabilla Ait Daoud
Schepen van Jeugd

Manuela Van Werde
“De Dag van de jeugdbeweging - Antwerpen start je best
met een stevig ontbijt, óók
als dat betekent al om 7 uur
op het Koningin Astridplein
staan. Antwerpen telt zo’n
10 000 kinderen en jongeren
die lid zijn van een jeugdbeweging. En nog elk jaar
stijgen de ledenaantallen!”
“Slim naar Antwerpen met Scooty! Scooty lanceert
niet alleen een nieuwe look, Antwerpen krijgt er ook
45 elektrische scooters bij. Bovendien kan je nu ook
met Scooty naar Berchem, met inbegrip van Berchem
Station en Zurenborg. Dus een nog ruimere keuze
voor wie zich snel in Antwerpen wil verplaatsen.”

Koen Kennis

Schepen van Mobiliteit

Vlaams Parlementslid

“Wat gaan we doen met ons leegstaand
religieus erfgoed? Het debat daarover
aangaan met de Antwerpenaar, is voor
mij zeer belangrijk.”

Fons Duchateau OCMW-voorzitter
Bart De Wever Burgemeester
“Youca Action
Day op het kabinet.
Manon Mertens
loopt een dagje mee
voor jongeren in El
Salvador.”

www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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