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N-VA laat Moretusburg niet in de steek
Kort voor de zomer raakte bekend dat de
loodwaarden in het bloed van kinderen
in Moretusburg weer gestegen was,
ondanks de verregaande inspanningen
van Umicore de laatste jaren. Een precieze
oorzaak van de stijgende loodwaarden is
niet gekend. De verklaring is met andere
woorden niet te vinden in een brand bij
Umicore, maar is allicht het gevolg van
een combinatie van droogte, wind,
kinderen die thuis waren door de
sluiting van de scholen enzovoort.
Nood aan structurele oplossing
Dat er naar een structurele oplossing
gezocht moest worden, was evident.
De oplossing zelf was minder voor de
hand liggend. De fabriek sluiten zou een
sociaal-economisch bloedbad aanrichten
waarop niemand zit te wachten. Geen
optie dus. De wijk Moretusburg volledig
onteigenen om te vermijden dat er te veel

kinderen in de buurt zouden komen
wonen, is voorbijgaan aan de eigenheid
van Moretusburg en er bijna van uitgaan
dat niemand er graag woont, wat
volslagen fout is uiteraard. Ook geen
optie dus.
Fabriek en bewoning verzoenen
De oplossing die uit de bus gekomen is,
is er ééntje uit de oude doos. In het
verleden werd er ook al eens geopperd
om een groene bufferzone aan te leggen
en nu werd er finaal ook voor die piste
geopteerd, zij het op vrijwillige basis.
Wie in Moretusburg woont in de zone
het dichtst tegen de fabriek, kan zijn
pand verkopen aan Umicore tegen een
waarde die hem in staat moet stellen
elders een gelijkaardige woning te kopen.
Umicore zal die aangekochte panden
vervolgens afbreken om er finaal een
grote groene bufferzone van te maken.

Wie het dichtst bij de fabriek
woont, kan zijn huis op vrijwillige
basis verkopen aan Umicore.

Het is zoeken naar een evenwicht tussen
bewoning en economie in Moretusburg.

Antwerps schepen van Wonen Fons
Duchateau heeft samen met Umicore deze
plannen concreet ontwikkeld. Vanuit de
stad zal er mee op toegezien worden dat
alles ordentelijk verloopt en dat niemand
van de bewoners wordt benadeeld.

Fons Duchateau
Schepen van
Wonen

Districtsburgemeester Kathelijne Toen is tevreden dat er een concreet plan op tafel ligt. Zij zal er eveneens mee
op toezien dat dat ook correct wordt uitgevoerd. U leest er meer over op pagina 2.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 december.
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Correcte uitvoering van plan voor Moretusburg is cruciaal
Het moge duidelijk zijn dat een correcte uitvoering van het groenebufferplan voor ons district uitermate belangrijk is. Het is
effectief een drastische keuze die wordt gemaakt, maar het probleem blijvend voor zich uitschuiven, kan niet meer. In de
districtsraad werd al herhaaldelijk en terecht om een oplossing gevraagd. Nu er effectief een concreet plan op tafel ligt, is het
daarom van belang dat zo correct mogelijk uit te voeren. Zodra het plan bekend werd, heeft het districtscollege er onmiddellijk
op aangedrongen om betrokken te worden bij de concrete uitvoering ervan.
“We hebben als district inderdaad onze plaats opgeëist aan tafel
en dat is de evidentie zelve, natuurlijk”, zegt districtsburgemeester
Kathelijne Toen. “Wij willen dat de bewoners van Moretusburg zoveel en zo goed mogelijk worden bijgestaan. Niemand
mag worden gedwongen zijn woning te verkopen, het moet op
vrijwillige basis gebeuren én zij die wensen te verkopen, moeten
vergoed worden aan een correcte vervangwaarde. Wij willen er
mee op kunnen toezien dat dit alles correct verloopt.”

Verkochte panden zo snel mogelijk afbreken
Verder is het uiteraard van belang dat er goede afspraken
worden gemaakt met Umicore. “Panden die
ze overkopen, moeten zo snel mogelijk
worden afgebroken om krakers geen vrij
spel te geven. Wij willen geen spookwijk en
zeker geen tweede Doelscenario”, aldus de
districtsburgemeester.
Kathelijne Toen
Districtsburgemeester

Plan nauwkeurig voorbereiden en uitwerken
Ook in de gemeenteraad houden we de vinger aan de pols om erop toe te zien dat deze toch wel ingrijpende maatregel voor
Hoboken wordt uitgevoerd in het belang van de bewoners.
“Dat er iets structureels diende te gebeuren na de nieuwe slechte bloedwaarden, was vrij snel duidelijk”, stelt gemeenteraadslid
Franky Loveniers. “Het plan dat nu op tafel ligt, is evenwel zo drastisch dat het zeer nauwkeurig voorbereid
en uitgewerkt moet worden, en dat in het belang van de bewoners. We hebben er in de gemeenteraad dan
ook uitdrukkelijk op aangedrongen om als district van zeer nabij betrokken te worden bij het opstellen van
de plannen, bij de uitwerking ervan en bij de communicatie daarrond. We willen en mogen nu eenmaal
niets aan het toeval overlaten.”
Franky Loveniers
Gemeenteraadslid
Wordt ongetwijfeld vervolgd. N-VA Hoboken volgt het minutieus voor u op.

Breng eens wat kleur in het
openbaar domein
In het bestuursakkoord schreven we dat we de toegangswegen naar Hoboken zouden verfraaien. Wie onlangs
Hoboken is binnengereden langs de Krijgsbaan, heeft
ongetwijfeld gemerkt dat het daar alvast gelukt is. Taferelen
uit het Suske en Wiske-album ‘Het dreigende dinges’ sieren
daar nu de anders zo kleurloze nutskast. Prachtig toch!

hoboken@n-va.be

Districtsburgemeester Kathelijne Toen bij
de prachtige nutskast aan de Krijgsbaan.
Mooie blikvanger
De keuze voor dat album is uiteraard niet toevallig. Het
vertelt immers het verhaal van onze twee Hobokense
vrienden Nello en Patrasche, en die kunnen we nooit genoeg
in de verf zetten. Dat laatste is dus nu ook letterlijk gebeurd
met als resultaat een mooie blikvanger voor wie Hoboken
vanuit Wilrijk over de Krijgsbaan binnenrijdt. Deze uitvalsweg van Hoboken wordt zo echt een uitnodiging om terug te
komen. Puik werk!
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De N-VA voor u aan het werk
Zie ginds komt de cruiseboot

Stad neemt zijn verantwoordelijkheid in strijd
tegen georganiseerde misdaad
“In de strijd tegen drugsgeweld doe ik wat ik moet
doen als burgemeester: de veiligheid van alle
Antwerpenaars bewaken en zorgen dat onze straten
niet het decor worden voor afrekeningen van de
drugsmaffia. Met Operatie Nachtwacht controleert
de politie iedereen die ’s nachts in de getroffen
wijken op straat komt. Dat leidde al tot een 50-tal
arrestaties en de politie nam auto’s, wapens, drugs
en cash geld in beslag. Mijn oproep aan de nieuwe
federale regering: neem ook uw verantwoordelijkheid en bestrijd de internationale georganiseerde
misdaad met meer middelen en mankracht.”

Bart De Wever, burgemeester

“Aan de rede van Antwerpen, dé plek waar
de stad ontstond, schieten de werken goed
op. De kaaien krijgen een make-over, het
Steen wordt verbouwd tot bezoekerscentrum, en tegen volgend voorjaar moet
ook het nieuwe cruiseponton klaar zijn.
Straks kunnen de Sinjoren dus opnieuw
naar de boten komen kijken aan de Schelde.
Antwerpen is een van de weinige steden
waar cruiseschepen in het centrum
kunnen aanmeren. Zoiets is een troef
om toeristen aan te trekken. Onze cafés,
restaurants, winkels en musea zullen een
grote boost krijgen.”

© Anne Deknock

Blijven investeren in sportinfrastructuur

Annick De Ridder, schepen van Haven
Drugstrafiek tegengaan
Vanaf januari zal de Antwerpse haven
gebruikmaken van het Certified Pick
up-systeem, dat de container volledig
digitaal zal begeleiden van het schip naar
de vrachtwagen. Nu zijn er nog pincodes
nodig om de container op de terminal op
te pikken. Die zijn erg gegeerd bij drugssmokkelaars, die daarvoor havenpersoneel
benaderen. Dat zal in de toekomst niet
meer lukken. “Als haven willen we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen en zetten we alles op alles om
drugspraktijken een halt toe te roepen”,
zegt havenschepen Annick De Ridder.

“Covid-19 of niet, we bouwen verder aan
de sportieve toekomst van onze stad.
Investeringen in sportinfrastructuur betalen
zichzelf terug en zijn onontbeerlijk om de
bruisende en bewegende stad van morgen in
de steigers te zetten. Met de ingebruikname
van een kunstgrasveld voor KSK Ekeren
Donk, de oplevering van Gymhal Terlinden
in Merksem, het in sneltempo verrijzende
sportcentrum Sportoase Groot Schijn
in Deurne en de eerstesteenlegging van
het Hockey ‘Center of Excellence’ op het
Wilrijkse Plein geven we samen met onze
districten en partners een duurzame impuls
aan de sportbeleving in Antwerpen.”

Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur
Hou de moed erin!
Peter Wouters, schepen van Sport

Fietsbarometer provincie Antwerpen
landelijk uitgerold

Luk Lemmens, gedeputeerde
van Mobiliteit

Koen Kennis, schepen van Toerisme

“Het belang van fietsdata neemt toe in een
ambitieus fietsbeleid. Met de Fietsbarometer
doen we samen met de Fietsersbond tellingen
en metingen op basis waarvan we onze
fietsinfrastructuur gericht verbeteren. Onze
Antwerpse Fietsbarometer wordt nu ook in
de andere Vlaamse provincies uitgerold. De
provincie stelt daarvoor graag haar expertise
en ervaring ter beschikking.”

“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
wie kent de klassieker van Ramses Shaffy
niet? Het lied herinnert ons eraan dat als
we verenigd zijn, we ons door het leven
kunnen slaan. Vandaag voelt onze stad
zich niet goed in zijn vel. De impact van
de coronacrisis is groot. Beleving en
ontmoeting zijn cruciaal, en juist dat valt
weg. Maar we zitten niet stil: met extra
ondersteuning willen we de stad weer laten
bruisen, en de Antwerpenaar opnieuw
cultuur laten proeven. Jawel: we zullen
doorgaan, samen met u!”

Antwerps testdorp is belangrijk wapen in strijd tegen corona
“Het Antwerpse Covid-testdorp is een voorbeeld voor het hele land. We hebben een capaciteit
van meer dan duizend tests per dag. Ik hoop dat dit zal volstaan, maar als dat niet zo is, kunnen
we nog opschalen. Het blijft echter van belang dat de labo’s van de federale overheid kunnen
blijven volgen. Het testdorp is een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Onderzoek toont
aan dat onze hulpverleners het mentaal en fysiek steeds moeilijker hebben. Hoe meer werk we
hun uit handen kunnen nemen, hoe beter de zorg wordt.”
testcovid.be

Fons Duchateau, schepen
van Gezondheidszorg
www.n-va.be/hoboken
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

