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
plaatsvond.
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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.
• 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.

Verantwoordelijke uitgever: Bart Van Camp, Vinkenveldenplein 28, 2660 Hoboken

Kerstmarkt verdient een
pluim en herhaling

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

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n Mevrouw
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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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Het programma van Hoboken wintert
kondigde zich veelbelovend aan en veel
Hobokenaren tekenden dan ook present op
de voorbije kerstmarkt. Districtsvoorzitter
Kathelijne Toen en schepen Koen Raets
hadden er alles aan gedaan om de kerstmarkt
nieuw leven in te blazen en naar de reacties
van de vele aanwezigen, zijn ze in dat opzet
méér dan geslaagd.

Goed nieuws voor de Hollebeekstraat
Net voor het jaareinde heeft Vlaams minister van Ruimtelijke
Ordening Philippe Muyters een subsidie toegekend voor de
sloop van een leegstaande bedrijfsruimte aan de Hollebeekstraat.
Zo goed als de volledige sanering van de site kan hiermee
gefinancierd worden zodat deze uiteindelijk ruimte kan bieden
aan verschillende woningen en appartementen. Het project
is volgens het Gewestplan Antwerpen immers gelegen in
woongebied.
Philippe Muyters: “Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid
haar steentje bijdraagt aan de bestrijding van leegstaande
en verwaarloosde bedrijfsgebouwen, zeker als vrijgekomen
binnengebied op een kwalitatieve manier opnieuw wordt ingevuld.”
Alex Tanguy, buurtbewoner en fractieleider N-VA Hoboken: “Dit
project zorgt er niet alleen voor dat een vervallen voormalig
magazijn uit het straatbeeld verdwijnt om plaats te maken voor een
standingvol woningcomplex maar ook dat de Hollebeek opnieuw
ruimte krijgt om vrij te stromen in een groene omgeving die vrij
toegankelijk is voor iedereen. Zo wint de buurt twee keer!”

Verenigingen en winkeliers zorgden voor
typische hapjes en drankjes en in de gloed van
de vuurparasols genoot de Hobokenaar van
sfeervolle muziek door het Sint-Cecilia koor en
van het vurige optreden van de danseressen
en muzikanten van ‘t Schoon Vertier. Een ware
ijsklimmuur stond bovendien garant voor een
kerstattractie voor de jeugd.
“Een prachtige start
van de kerstvakantie
en we hopen echt dat
dit volgend jaar
wordt herhaald”,
aldus een
enthousiaste
bezoeker. N-VA
Hoboken sluit zich
hier met plezier bij
aan.

www.n-va.be/hoboken

Vervallen magazijn maakt plaats voor
stijlvol woonproject.

A-Stad: de hele stad op uw computer, tablet of smartphone

Verscherpt toezicht loont, graag meer van dat!
Tot algemene tevredenheid van de
bewoners van de Draaiboomwijk was
het ook dit jaar, voor de tweede maal
op rij, aangenaam rustig tijdens de
nieuwjaarsnacht. Geen gesneuvelde
ruiten of in brand gestoken auto’s,
eigenlijk een nacht zoals iedereen
die verwacht. Een mobiele patrouille
zorgde andermaal voor het nodige
toezicht en opnieuw wordt bewezen
dat dergelijke maatregel loont.
Jammer genoeg vragen andere feiten
inmiddels om nog méér controle en
toezicht. Zo is net voor Kerstmis in
het polderbos de vogelkijkhut van
Natuurpunt in vlammen opgegaan
en met nieuwjaar gebeurde hetzelfde
met de kerststal van de parochiegemeenschap aan de Kioskplaats.
Uit een tussenkomst van N-VAraadslid Pierre De Wispeleir blijkt
inmiddels dat de terechte verontwaar-

diging hierover bij de talrijke vrijwilligers en sympathisanten van deze
initiatieven, gedeeld wordt door het
voltallige districtscollege dat onmiddellijk heeft aangekondigd de nodige
acties te zullen ondernemen om de
wederopbouw te ondersteunen.

Burgemeester Bart De Wever: “A-Stad is uniek in Europa en zelfs ver daarbuiten. Dit is een echte
internationale primeur, en Antwerpen speelt hiermee een voortrekkersrol als het gaat over moderne
communicatie en dienstverlening.”
In mei gaat het nieuwe digitaal platform online.

Vrijwillige terugkeer van Oost-Europese daklozen
Schepen en OCMW-voorzitter Liesbeth Homans haalde alle media met een opmerkelijk initiatief
om dakloze Oost-Europeanen te helpen herintegreren in hun land van herkomst. Antwerpen start
half februari met een sociaal project van de Poolse organisatie Barka. Het project is een absolute
win-winformule voor Oost-Europese daklozen en de stad. Oost-Europeanen die hier in vaak
erbarmelijke omstandigheden met zware verslavingen te kampen hebben, krijgen via Barka een
perspectief om hun leven terug op de rails te krijgen in hun thuisland. Hun vrijwillige terugkeer
wordt zorgvuldig voorbereid. In meer dan 70 % van de gevallen worden gezinnen na lange tijd
herenigd. Andere daklozen komen terecht in een aangepaste opvang of krijgen de kans om hun
verslaving te overwinnen. Maar ook Antwerpen vaart wel bij de acties van Barka. Uit de overlastcijfers van de politie
blijkt dat Polen en andere Oost- Europeanen op de tweede plaats staan van overlastveroorzakers in Antwerpen.

Tegelijkertijd dringt districtsvoorzitter Kathelijne Toen er bij burgemeester Bart De Wever op aan om méér
controle en toezicht te voorzien voor
Hoboken, te meer omdat het niet de
eerste keer is dat er zich terzake problemen voordoen. Extra camerabewaking en/of patrouilles zouden net als
in de draaiboomwijk soelaas kunnen
bieden!
Ook N-VA-gemeenteraadslid Carine
Leys heeft op haar beurt de burgemeester extra maatregelen gevraagd
en volgt als lid van de commissie
veiligheid dit dossier verder op.

Het Antwerpse winkelhart bloeit als nooit tevoren
Pierre De Wispeleir

De afgelopen maanden kwamen er op en rond de Meir heel wat flagshipstores van internationale
merken bij. De buurt is meer dan ooit het uithangbord om op korte termijn naambekendheid te
verwerven. Bovendien was er sprake van een sterke soldenperiode. Het Antwerpse winkelhart
bloeit dus als nooit tevoren.
Winkelketens durven vaker na een periode van grote zichtbaarheid naar een andere locatie te
verhuizen. Dat zorgt voor een gezonde rotatie: er vertrekken partijen en er komen nieuwe merken
bij. Dergelijke vernieuwing van winkels trekt shoppers telkens opnieuw aan. De mogelijke komst van
een aantal nieuwe merken naar het Antwerpse winkelhart geeft weer nieuwe impulsen aan Antwerpen als winkelstad.

Op een succesvol 2014
Op 12 januari trakteerde het district
traditioneel op een nieuwjaarsdrink
in park Sorghvliedt en ook hier
mag van een succes gesproken
worden. Veel volk op deze prachtige
zondagmiddag, de hapjes en de
drankjes vlogen de deur uit. Traktatie
geslaagd dus!

Kaartjes reserveren voor een voorstelling van de Zomer Van Antwerpen, op de hoogte blijven van nieuwe evenementen
in de stad of een administratief document opvragen? Dat kan vanaf mei allemaal via A-Stad, het
nieuwe gebruiksvriendelijke digitaal platform van de stad Antwerpen. Het wordt echt
tweerichtingsverkeer: laat via A-Stad weten wat je interesses zijn, en je krijgt informatie en
dienstverlening op maat.

“Antwerpen is natuurlijk als populaire winkelstad méér dan enkel de Meir. Het is door de ‘kleine straatjes’ en de
verschillende buurten, dat er een grote diversiteit aan winkelmogelijkheden ontstaat. Zo willen we Antwerpen ook
bekendmaken in binnen- en buitenland,” aldus schepen Koen Kennis.

Op 26 januari was het de beurt aan
N-VA Hoboken om het glas te heffen
op 2014, samen met schepen van
Financiën van de Stad Antwerpen
Koen Kennis.

De provincie Antwerpen blijft investeren in fietsostrades

De schepen benadrukte dat 2014 hét
jaar wordt op het vlak van mobiliteit.

Recent werd een nieuw stukje fietsostrade geopend dat het station van Willebroek verbindt met
omliggende bedrijven en scholen in Puurs. Ook voor de stad Antwerpen zijn er grote plannen.
Gedeputeerde Luk Lemmens: “We willen dit jaar beginnen aan de bouw van een fietsbrug ter
hoogte van Berchem Station. Met de nieuwe brug kunnen fietsers het kruispunt op veilige wijze
letterlijk overbruggen. De nieuwe brug wordt bovendien geïntegreerd in de nieuwe fietsenparking
die momenteel in aanleg is. Zo rijd je met de fiets bij wijze van spreken tot aan je trein.”
Schepen Koen Kennis met voorzitter N-VA Hoboken, Bart van Camp.

Heel wat knopen ter zake dienen
immers doorgehakt te worden en
heel wat plannen moeten uitgevoerd
worden. Daar waar in 2013 de
financiën op orde werden gezet,
wordt er in 2014 gewerkt aan de
verandering en vooruitgang inzake
mobiliteit.

hoboken@n-va.be

Groenplaats wordt groener
Schepen Ludo Van Campenhout maakt deze legislatuur werk van een nieuwe Groenplaats, een
van dé ontmoetingsplaatsen voor Antwerpenaren. Het is de bedoeling om de Groenplaats weer
groen te maken en om het standbeeld van Rubens beter tot zijn recht te laten komen.
In opdracht van de stad heeft de Vlaamse Bouwmeester in januari een open oproep gelanceerd naar
geïnteresseerde ontwerpteams. Samen met alle gebruikers van het plein gaan we op zoek naar een
nieuw ontwerp. In de lente start een participatietraject, waarbij alle Antwerpenaren de kans krijgen
om mee na te denken over de nieuwe Groenplaats.

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

