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N-VA Hoboken op wijkbezoek

Er zijn niet direct verkiezingen in aantocht, 
maar dat weerhoudt N-VA Hoboken er niet 
van om op wijkbezoek te gaan. Op 16  
november, onder een frisse winterzon,  
trokken de N-VA-mandatarissen en bestuurs-
leden naar Groen-Zuid om in gesprek te gaan 
met buurtbewoners. Bij een hapje en een 

drankje kon u er een praatje slaan in een 
informele sfeer, een vraag stellen, en kon u 
uw verzuchtingen en wensen kwijt. 

Het was alweer een geslaagd wijkbezoek en 
uw N-VA-mandatarissen kunnen ook nu weer 
aan de slag gaan met uw opmerkingen.  
Hartelijk dank aan iedereen die aanwezig 
was!

Scouting Hoboken

Van ‘het groene poortje’ naar volledige nieuwbouw
Iedereen kent ongetwijfeld de locatie van de scouts achter het befaamde groene poortje in de Berkenrode-
lei. Vele Hobokense jongeren hebben daar vriendschappen voor het leven gesloten, megaplezier gemaakt 
maar ook belangrijke waarden meegekregen waar ze de rest van hun leven voordeel uit kunnen halen. 
Het stijgende aantal leden bewijst dat de scouts nog steeds een maatschappelijke nood vervult. Maar om 
dat te kunnen blijven waarmaken, was er nood aan een ruimere en vooral veiligere locatie.

Op zich niets speciaals, zal u zeggen. Maar als u weet dat 
Scouting Hoboken het aangedurfd heeft om een volledig 
nieuwbouwproject op poten te zetten, dan zal u het met ons 
eens zijn als we zeggen dat dat getuigt van veel ambitie, moed 
en lef. Scouts die dat voor elkaar krijgen, verdienen niets dan 
lof. Zij hebben duidelijk iets in hun mars!

Klaar voor de volgende generaties
De prachtige nieuwbouw aan de Harold Rosherstraat is  
inmiddels klaar voor de volgende generaties en daar mag 
deze scoutsgroep bijzonder fier op zijn. De stad en het  
district hebben wel een belangrijk steentje bijgedragen, maar 
dat neemt niet weg dat toch nog een groot deel door Scouting 
Hoboken zelf gefinancierd moest worden. Ook daarvoor 
niets dan respect. Je moet het maar doen zeggen  
we dan, en ze hebben het gedaan! 

Prachtige momenten
Districtsburgemeester Kathelijne 
Toen, bevoegd voor jeugd: “Ik ben 
ervan overtuigd dat in deze groene 
speelomgeving met ruime en 
duurzame lokalen vele generaties 
scouts prachtige momenten gaan 
delen. Dat hebben zij te danken 
aan de mensen die het lef hadden 
om dit avontuur op te starten. Mijn 
oprechte bewondering hiervoor!”

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

  Scouting Hoboken investeerde samen met de stad en het 
district in een prachtige nieuwbouw.

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
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Eerste fase Kioskplaats 
ingehuldigd
U heeft het uiteraard al gemerkt: de eerste fase van de heraanleg 
van de Kioskplaats, de kant van de Antwerpsesteenweg, is  
afgerond. En het resultaat mag er wezen. Als dank voor het  
geduld van buurtbewoners en handelaars werd er eind  
november een plechtig openingsfeestje georganiseerd met  
randanimatie. Dat werd duidelijk geapprecieerd. 

Fase twee
Intussen zijn ook de eerste infovergaderingen voor de tweede 
fase van de heraanleg gestart. Er komen dus nog openingsfeestjes, 
al zijn die uiteraard nog niet direct voor morgen. We houden u 
niettemin op de hoogte.

Exit Moretusstraat als racebaan
Onaangepaste snelheid in de Moretusstraat heeft niet alleen al tot heel wat 
ongevallen geleid, maar ook en terecht tot een vraag van de buurtbewoners naar 
structurele oplossingen. Naast het plaatsen van enkele betonblokken op het 
voetpad werd eind november dan ook gestart met de aanleg van een verhoogd 
kruispunt aan de Antverpiastraat. 

Snel ingrijpen
Schepen van Openbare Werken Carine Leys: “Besturen is altijd keuzes maken, 
maar langer wachten met maatregelen voor de Moretusstraat was geen optie 
meer. Er hadden tragische ongevallen kunnen gebeuren en dat wil je echt niet op 
je geweten hebben.”

  Het eerste deel van de vernieuwde Kioskplaats werd al plechtig 
ingehuldigd.

Carine Leys, schepen van Openbare Werken

Hoboken ziet u!
Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel was een van  
onze speerpunten bij de verkiezingen en daar wordt ook effectief werk  
van gemaakt. De uitrol van het cameranetwerk rond Antwerpen heeft Hoboken bereikt en de  
eerste camera’s zijn inmiddels operationeel. Zo is er alvast een camera geplaatst op de hoek van de  
Kapelstraat en de Kioskplaats, op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Berkenrodelei en aan  
het Gravenhof.

Verder komen er nog camera’s op het Majoor Malfaitplein en aan Fort 8, zij het wel pas na de heraanleg van de Krijgsbaan, en 
in wijk Draaiboom.

‘Menselijk cameranetwerk’
Daarnaast wordt ook het ‘menselijke cameranetwerk’ uitgebreid, of met andere woorden de buurtinformatienetwerken 
(BIN’s). Zo meldden we u al de opstart van BIN Draaiboom en recent werd BIN Polderstad uitgebreid naar de wijk Groen-
Zuid.

U wordt gezien in Hoboken en sommigen zijn dus gezien. En dat is uiteraard de bedoeling. Alleen met voldoende ‘ogen’ kan 
de veiligheid verbeteren.
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De N-VA voor u aan het werk

Nabilla Ait Daoud, schepen van 
Ontwikkelingssamenwerking

Stad investeert in 
ontwikkelingssamenwerking
“Ontwikkelingssamenwerking is niet 
hetzelfde als liefdadigheid. De stad investeert 
bewust in projecten die duurzaam bijdragen 
aan de lokale ontwikkeling in de eigen regio. 
De focus ligt daarbij op onderwijs, gezondheid 
en zelfredzaamheid. We kiezen voornamelijk 
voor regio’s die een band hebben met onze 
Antwerpse stadsgemeenschap.”

Fons Duchateau, schepen van 
Stadsreiniging

We beschermen onze mensen van 
de stadsreiniging
“Agressie tegen mensen die onze stad proper 
houden neemt toe. Dat aanvaard ik niet. 
Respect voor onze mensen én hun werk: het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is er een 
minderheid voor wie zelfs dat te veel gevraagd 
is. Voor hen bestaan er geen verzachtende 
omstandigheden: we doen er alles aan om hen 
te vervolgen. Tot slot nog een tip: geef de mensen 
van de stadsreiniging eens een compliment of 
een bedankje. Als tegengif voor de agressie die 
ze onterecht moeten verwerken.”

Provincie brengt duidelijkheid over 
speedpedelec
“In de provincie Antwerpen rijden er 6 500 
speedpedelecs rond. Maar een visie over de 
plaats van de speedpedelec op de weg en 
aangepaste verkeersborden ontbreken. 
De provincie neemt een voortrekkersrol op 
om met alle wegbeheerders duidelijkheid 
te scheppen voor speedpedelec-bestuurders. 
Hoog tijd, want steeds meer pendelaars ruilen 
hun auto in voor zo’n snelle fiets.”

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde

Eerste stadsmariniers gaan aan de slag
“In het voorjaar gaan de eerste drie stadsmariniers 
aan de slag in de wijken Kiel, Deurne-Noord 
en Oud-Merksem. Stadsmariniers werken 
autonoom van de stedelijke administratie en 
worden rechtstreeks aangestuurd door de 
burgemeester. Ze hebben de bevoegdheid om 
onder meer de lokale politie, toezichtsdiensten, 
de dienst stadsonderhoud, scholen en middenstands-
verenigingen rond de tafel te brengen. 
Stadsmariniers kunnen zo heel snel en gericht 
veiligheidsproblemen aanpakken en de 
leefbaarheid van onze stad verbeteren.”

Bart De Wever, burgemeester

Ringfietspad 2.0 is klaar
“Precies een jaar na de start van de werken 
ging het vernieuwde Ringfietspad tussen 
de Luitenant Lippenslaan en de Stenen-
brug open. Het fietspad loopt onder de 
Stenenbrug door. Zo kunnen fietsers er 
voortaan zonder hindernissen doorrijden. 
Met een berm langs het Ringfietspad 
testen we een van de leefbaarheids-
maatregelen langs de Ring uit. Zodra de 
temperatuur het toelaat, plant de stad er 
5 400 nieuwe boompjes.”

Koen Kennis, schepen van Mobiliteit 

Antwerpen wordt klaargestoomd 
voor een nieuwe Gouden Eeuw
“De komende jaren zetten we de stad van 
de toekomst in de steigers en maken we 
Antwerpen klaar voor een nieuwe Gouden 
Eeuw. De belangrijkste pijlers zijn de 
heraanleg en versteviging van de Schelde-
kaaien, het project Lageweg in Hoboken, 
een schitterend park op de Gedempte 
Zuiderdokken en de herontwikkeling van 
de Arenawijk. We investeren ook verder 
in de Droogdokkensite, de innovatieve 
Stadshaven en de Slachthuissite.”

Annick De Ridder, schepen van 
Stadsontwikkeling
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