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HOBOKEN
HOBOKEN BRUIST!
De maand december is een feestmaand
en dat hebben we in Hoboken aan den
lijve mogen ondervinden. Zo werd op
6 december niemand minder dan
Sinterklaas ontvangen door districtsvoorzitter Kathelijne Toen en schepen
Koen Raets.

V.U.: Ludwig Van der Reysen - Moretusstraat 115A - 2660 Hoboken - hoboken@n-va.be

Sinterklaas
in Hoboken

De goedheiligman gaf vervolgens het
startsein aan
alle brave kinderen om hem
te volgen voor
een rondgang
door het centrum. Tevreden om zoveel
enthousiasme

onderweg sloot de Sint zijn bezoek aan
ons district af met een voorstelling in de
nokvolle feestzaal van Sint-Agnes waar
alle brave kinderen, ouders en groot-ouders het beste van zichzelf gaven. Dank
jullie allen voor dit geweldige feest,
aldus Sinterklaas, en graag tot volgend
jaar !
Koen Raets opent
kerststallen tentoonstelling

Op 12 december kreeg het
centrum van
Hoboken een
nieuwe door
vrijwilligers in
elkaar getimmerde kerststal en werd
meteen ook de
zonder meer

prachtige kerststallententoonstelling in
de kerk geopend.
Op 19 december ten slotte was er, na de
vorige editie, de langverwachte kerstmarkt en opnieuw werden hier alle verwachtingen overtroffen.
Uitverkochte
Ho Ho Hoboken …
kraampjes,
een energieneutrale
ijspiste, een
massa
enthousiaste
Hobokenaren
en zowaar
opnieuw een
bebaarde
vriend van
iedereen…

OOK DOSSIERS MET EEN BAARD KOMEN AAN DE BEURT !
Lang aanslepende dossiers willen al wel eens voor ergernis zorgen. Maar des te groter is de tevredenheid natuurlijk als deze dan uiteindelijk toch een goede afloop
kennen.
Zo is er eerst en vooral de zorgwekkende
staat van het Belvedère paviljoen in park
Sorgvliet. Menig Hobokenaar heeft daar
echter goede herinneringen aan en mede
daarom ook de luide oproep sinds jaren
om dit paviljoen te restaureren. Niets dan
goed nieuws wat dat betreft!
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) keurde onlangs een restauratiepremie goed voor het paviljoen en de
afkalvende heuvel. De Belvedère wordt
in ere hersteld en wordt opnieuw de
sublieme locatie voor idyllische foto’s.
Districtsvoorzitter Kathelijne Toen (N-VA),

www.n-va.be/hoboken

Kathelijne Toen bij
het paviljoen

bevoegd voor onder meer Erfgoed en reeds in de
vorige legislatuur begaan met dit dossier, is uiteraard en
terecht apetrots! “De vergunningen kunnen nu eindelijk
aangevraagd worden en in het voorjaar
van 2016 hopen we dan met de werken te
kunnen starten “.
Daarnaast heeft het district ook belangrijke stappen gezet voor de volledige heraanleg van de Scheldevrijstraat en de
Meerlenhoflaan. Eindelijk zullen velen
denken en dat is meer dan terecht. Beide
straten bevinden zich al langer in erbarmelijke staat maar daar komt dus verandering in. Inmiddels werden de
concepten van de heraanleg reeds toegelicht op een eerste bewonersvergadering.
Het district maakt er dus echt werk van!
Bedoeling is alleszins om uiterlijk in 2016
uw geduld te belonen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Veilige verenigingen voorop
Oeps …

De voorbije jaren hebben heel wat verenigingen ongewenst bezoek gekregen
met veel schade en diefstallen tot
gevolg. De voorbije zomer nog
woedde een ware inbrakenplaag, met
talrijke Hobokense clubs waaronder
SK Berkenrode, HAKI, de visclub en
de gidsenwerking in Fort 8, als slachtoffer. Te veel is te veel, vond districtsvoorzitter Kathelijne Toen en prompt
keurde de voltallige districtsraad een
voorstel goed om Hobokense verenigingen financieel te helpen bij het beveiligen van hun lokalen. Zonder meer
een super initiatief! Het sociale weefsel
en zijn vele vrijwilligers zullen er zeker
mee gebaat zijn.

Kathelijne
Toen bij
de visclub

Ook in het kader va
n die
veiligheid willen we
ons
verontschuldigen vo
or de
finaal foutief gebleke
n locatie
van de zitdag van de
Politie op
1 december 2014.
Deze was aangekon
digd in ons
districtshuis maar vo
nd
uiteindelijk plaats in
Wilrijk.
Misverstanden en fou
te
communicatie enzovo
ort, maar
daar heeft u niet veel
aan
natuurlijk als u tev
ergeefs
bent opgedaagd.
Oprechte excuses hi
ervoor!

Franky Loveniers houdt de mobiliteit op de rails
Mobiliteit is een vreemd begrip in tijden dat we meer in de file staan dan ooit. In Hoboken zijn we echter gezegend
met alternatieven die niet iedereen heeft. Zo hebben we eerst en vooral ‘de pont’ of het veer dat ons in 10 minuten
over de Schelde brengt. Zeker nu met de nieuwe veerboot Pieter Bruegel die begin december door Vlaams minister
van Mobilteit Ben Weyts (N-VA) werd ingewijd.
Daarnaast hebben we echter ook nog spoorlijn 52 van Boom naar Antwerpen met halte
in Hoboken. Het district had reeds aangedrongen om te pleiten bij de bevoegde instanties voor het behoud van deze
belangrijke verbinding en ook Franky
Loveniers (N-VA) heeft dit nu op zijn beurt
gedaan in de gemeenteraad in Antwerpen.
In een interpellatie wijst Franky er terecht
op dat belangrijke projecten in de nabije
toekomst het behoud van die spoorlijn meer
dan ooit verantwoorden. Zo komt er aan de
Schelde het gloednieuwe industrieterrein,
Blue gate, en is er vlakbij het station een volledig nieuwe wijk Groen-Zuid in aanbouw.
De trein is voor al deze werknemers en
bewoners een uitstekende en makkelijke
verbinding naar Antwerpen. Behoud van
Franky Loveniers bij spoorlijn 52 in Hoboken
spoorlijn 52 zou dus niet ter discussie
mogen komen, integendeel! Er kan desgewenst meteen ingezet worden op een zogenaamde lightrail om zo een echt
voorstadsnet uit te bouwen.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
Zondag 29 maart 2015, 11.00: Aperitiefgesprek met Peter De Roover.
Binnenkort meer info op www.n-va.be/hoboken

hoboken@n-va.be

Bart De Wever kijkt terug op vruchtbaar 2014
Het Antwerpse stadsbestuur heeft dit jaar hard gewerkt om de kracht van verandering voelbaar te
maken in onze stad. De criminaliteit daalt nu al twee jaar op rij, en we investeren in een leefbare
stad die zichzelf volop vernieuwt. En dat zonder de factuur door te schuiven naar de
Antwerpenaar.
Burgemeester Bart De Wever: “Ook in Brussel heb ik dit jaar hard gewerkt voor Antwerpen. Een
rechtvaardig migratiebeleid, nultolerantie voor drugs, een hoger leefloon, meer middelen tegen
radicalisering: allemaal dringend nodig voor Antwerpen, en allemaal opgenomen in het nieuwe
regeerakkoord.”

Antwerpen sport meer
Steeds meer Antwerpenaars zetten zich aan het sporten en zo maakt de stad haar reputatie als
voormalige Europese Sporthoofdstad en één van de 21 Olympische steden waar. Uit de nieuwste
gegevens van de Antwerpse Monitor blijkt dat 57,5 procent van de ondervraagde Sinjoren zegt de
laatste week te hebben gesport. In 2010 was dat nog maar 49.5 procent: een stijging van 8 procent.
Het aantal mensen dat zegt nooit te sporten is gedaald van 24,9 tot 20,7 procent. “Sport heeft in
onze stad dan ook een sterke gemeenschapsvormende rol. Het brengt mensen dichter bij elkaar”,
reageert schepen voor Sport Ludo Van Campenhout.

Overlast in sociale woningen aanpakken
Schepen voor Wonen Fons Duchateau heeft een actieplan klaar om de overlast voor huurders in
sociale woonblokken aan te pakken. “Iedereen heeft recht op veilige, aangename woonomgeving.
We moeten minder begrip opbrengen voor mensen die voor overlast zorgen en meer voor de
mensen wiens leven door overlast wordt vergald. De kleine minderheid die zich ondanks
duidelijke regels en sensibiliseringscampagnes niet aan de regels houdt, gaat het voortaan voelen.
Wie sluikstort, zal beboet worden. Wie vandalisme pleegt, zal vervolgd worden. De tijd van
vriendelijk vragen en eindeloos geduld, is nu echt voorbij”, aldus Fons Duchateau.

Vernieuwde Scheldekaaien brengen stad dichter bij de stroom
De heraanleg van de Scheldekaaien moet onze stad dichter bij de stroom brengen. In de eerste plaats
moet de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden om de stad Antwerpen te
beveiligen tegen mogelijke overstromingen. Dat geeft ons de mogelijkheid om van de kaaien een
kwalitatieve publieke open ruimte te maken aan het water. “We bekijken zone per zone naar
mogelijke invullingen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. “Een combinatie
sport, spel, vrije tijd en terras zoals in Park Spoor Noord, het moet allemaal kunnen.
Deze legislatuur zouden de Droogdokken bijna afgewerkt moeten zijn. En Sint-Andries
en Zuid en Mexiconatie kunnen we af hebben.”

Nieuwe kansen voor jonge, creatieve ondernemers
Koen Kennis, schepen van Middenstand: “In oktober ging het pop-upproject De Nieuwe Natie
van start in de Wilde Zee. Hiermee geven we beginnende, creatieve ondernemers in het hart van
ons winkelcentrum een plek om hun producten en concepten te testen of te promoten in een
realistische marktomgeving. Zes ondernemers richtten inmiddels een originele zaak op en kunnen
terugkijken op een succesvolle start. Met begeleiding op maat rekenen we op een geslaagd
experiment en een aantal permanente vestigingen als eindresultaat. Het komende halfjaar wisselen
verschillende deelnemers elkaar af, zodat de shoppers steeds nieuwe concepten en producten
kunnen ontdekken.”

www.n-va.be/hoboken

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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