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Maak kennis met uw
N-VA-districtsschepenen
N-VA Hoboken voerde de voorbije zes jaar al mee het beleid. En dat beleid hebt u bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk beloond. De N-VA behoudt haar acht zetels in de districtsraad en krijgt er een derde
districtsschepen bij. Maak hieronder kennis met uw drie districtsschepenen voor de volgende zes jaar.

Kathelijne Toen

Paul De Ranter

Carine Leys

Districtsburgemeester en voorzitter
van de districtsraad, ook bevoegd voor
burgerlijke stand, veiligheid, jeugd, lokaal
erfgoed en patrimonium, ruimtelijke
ordening en decentralisatie
kathelijne.toen@n-va.be

B evoegd voor financiën, groen, verkeer
en mobiliteit (incl. verkeersveiligheid)
en volkstuintjes
paul.deranter@n-va.be

Bevoegd voor openbare werken en verlichting,
sport, stedelijk wijkoverleg, milieu en begraafplaatsen
carine.leys@n-va.be

Opbrengst kerstmarkt naar een
lokaal goed doel
Net als de voorbije jaren was Jong N-VA ook deze winter aanwezig op de kerstmarkt in Hoboken. U kon er terecht voor een jenevertje, een cava, een warme
chocomelk of een eigenhandig gemaakte kerstkaart. De opbrengst van dit alles
wordt elk jaar geschonken aan een goed doel en dit jaar kozen we voor een zeer
lokaal initiatief: de vzw Maud & Co. Die vzw is sinds kort gehuisvest in het
Cockerillhof, de oude directeurswoning in de Kapelstraat. Maud & Co legt zich
toe op het zelfstandig begeleid wonen van mensen met een beperking. Niet
zonder trots konden wij de vzw een cheque overhandigen van maar liefst 715
euro. Aardig wat kerstkaarten verkocht, dus. Of waren het toch de jenevertjes…?

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Uw vertegenwoordigers in de
Hobokense districtsraad

Niet enkel bij uw districtsschepenen kunt u terecht met uw vragen, ook onze districtsraadsleden staan voor u
klaar. We stellen ze graag nog een keer aan u voor met vermelding van hun wijk en voornaamste interesses.

Guy Milis

Josée Snijders

Tom Peeters

• Groen Zuid
• Ambtenaar FOD Justitie
• Veiligheid, mobiliteit, overlast,
openbaar domein, cultuur en
sociaal beleid
guy.milis@n-va.be

• Draaiboom
• Verzorgende met pensioen
• Veiligheid, senioren
josee.snijders@n-va.be

• Groen Zuid
• Consultant IT-sector
• Wijkwerking en overleg, communicatie,
groen en feestelijkheden
tom.peeters@n-va.be

Christel Schepers

Guido Verveckken

• Moretusburg
• Zorgjuf
• Veiligheid, jeugd en sociaal beleid
christel.schepers@n-va.be

• Polderstad
• Zelfstandig project- en werfleider in de stellingbouw
• Sport, veiligheid, lokale economie en middenstand, senioren, dierenwelzijn
guido.verveckken@n-va.be

Fractievoorzitter

Voorzitter Districtscommissie

Uw Hobokense stem op het
Schoon Verdiep
Franky Loveniers

franky.loveniers@n-va.be

hoboken@n-va.be

Ook op hogere niveaus laat N-VA Hoboken van zich horen. Franky Loveniers is niet
alleen de voorzitter van N-VA Hoboken, maar eveneens uw spreekbuis in de Antwerpse
gemeenteraad. Hij maakt daarnaast ook deel uit van het arrondissementeel bestuur en ten
slotte ook nog van de partijraad. Een bezige bij dus.

Met deze sterke ploeg houden we de stad op koers
Met de N-VA aan het roer maken we onze Koekenstad nog veiliger, welvarender, netter en zorgzamer. En niet te vergeten: mobieler.
De Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond geven ons de historische kans om onze stad, die vandaag nog in twee is gesplitst
door de Ring, eindelijk te verbinden. We maken van Antwerpen de meest leefbare stad van dit land. En we leggen meer nadruk op
het belang van onze wijken. Van sluikstort tot onveiligheidsgevoel: we gaan op alle vlakken vooruit. Daar kan u op rekenen.

Bart De Wever

Koen Kennis

Annick De Ridder

Nabilla Ait Daoud

Ludo Van Campenhout Fons Duchateau

Burgemeester
Deurne
bart.dewever@n-va.be

Schepen
Antwerpen
koen.kennis@n-va.be

Schepen
Antwerpen
annick.deridder@n-va.be

Schepen
Wilrijk
nabilla.aitdaoud@n-va.be

Schepen
Schepen
Antwerpen
Berchem
ludo.vancampenhout@n-va.be fons.duchateau@n-va.be

Johan Klaps

Sevilay Altintas

Sanne Descamps

André Gantman

Liesbeth Homans

Koen Laenens

Fractievoorzitter
Berchem
johan.klaps@n-va.be

Gemeenteraadslid
Berchem
sevilay.altintas@n-va.be

Gemeenteraadslid
Wilrijk
sanne.descamps@n-va.be

Gemeenteraadslid
Deurne
andre.gantman@n-va.be

Gemeenteraadslid
Wilrijk
liesbeth.homans@n-va.be

Gemeenteraadslid
Deurne
koen.laenens@n-va.be

Franky Loveniers

Danielle Meirsman

Kristel Somers

Mark Tijsmans

Nathalie van Baren

Patrick Van den Abbeele

Gemeenteraadslid
Hoboken
franky.loveniers@n-va.be

Gemeenteraadslid
Berendrecht-Zandvliet-Lillo
danielle.meirsman@n-va.be

Gemeenteraadslid
Ekeren
kristel.somers@n-va.be

Gemeenteraadslid
Merksem
mark.tijsmans@n-va.be

Gemeenteraadslid
Merksem
nathalie.vanbaren@n-va.be

Gemeenteraadslid
Borgerhout
patrick.vandenabbeele@n-va.be

Els van Doesburg

Manuela Van Werde

Kevin Vereecken

Martine Vrints

Peter Wouters

Gemeenteraadslid
Antwerpen
els.vandoesburg@n-va.be

Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Antwerpen
Antwerpen
manuela.vanwerde@n-va.be kevin.vereecken@n-va.be

Gemeenteraadslid
Antwerpen
martine.vrints@n-va.be

Gemeenteraadslid
Deurne
peter.wouters@n-va.be

Luk Lemmens

Ilse Jacques

Koen Palinckx

Gedeputeerde
Wilrijk
luk.lemmens@n-va.be

Provincieraadslid
Berchem
ilse.jacques@n-va.be

Provincieraadslid
Ekeren
koen.palinckx@n-va.be

www.n-va.be/antwerpen

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.

Vlaams Parlement
Bart De Wever | Lijsttrekker

• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats

• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

