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Veiliger fietsen in Hoboken
We fietsen met z’n allen steeds meer en steeds verder en dat is zonder meer een goede zaak voor de mobiliteit
en voor onze gezondheid. Van belang is dan uiteraard wel dat iedereen – automobilist, fietser en voetganger – zich aan de verkeersregels houdt. Anders wordt fietsen iets voor een kleine groep ‘durvers’ en dat kan
niet de bedoeling zijn. Daarnaast is natuurlijk ook een aangepaste infrastructuur van belang om veilig door
Hoboken te fietsen. Wat dat betreft is er dubbel goed nieuws.
Vrijliggende fietspaden Sint-Bernardsesteenweg

Eerst en vooral zal er eindelijk werk worden gemaakt van vrijliggende fietspaden op de Sint-Bernardsesteenweg tussen het Schoonselhof en de spoorovergang in Hemiksem. Daar was terecht al langer vraag naar, maar omdat
het om een gewestweg gaat, dienden er hogere niveaus aangesproken te worden. Een kolfje naar de hand van onze districtsburgemeester Kathelijne Toen,
die er dankzij haar goede contacten met Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts in geslaagd is om de aanleg van deze fietspaden mee te laten opnemen
in het investeringsprogramma inzake mobiliteit voor de provincie Antwerpen.
In totaal wordt er zo in 2019 een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt voor
de aanleg van deze fietspaden. Mooi werk, Kathelijne, en vooral veelbelovend
voor de fietsende Hobokenaar.

Extra zones 30

Daarnaast meldden onze twee Hobokense gemeenteraadsleden, Carine
Leys en Franky Loveniers, dat er ook nog extra zones 30 in Hoboken zullen
worden aangelegd. De stad Antwerpen wil zo de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de diverse woonwijken vergroten en dat is uiteraard alleen maar
goed nieuws. De nieuwe zones 30 situeren zich eerst en vooral in de omgeving
van Groen-Zuid, daarnaast in Hoboken-Noord waar de zone Zeelandstraat
en de zone Hertog van Brabantlei worden opgeslorpt en ten slotte ook in de
omgeving van Moretusburg en Hertogvelden. Als iedereen zich nu ook aan
deze snelheidslimieten houdt, wordt het er weer een stuk veiliger op in onze
woonwijken. Racen doe je op een circuit, niet in onze straten.
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Paul De Ranter nieuwe schepen
Begin december 2017 gaf Koen Raets te kennen zijn mandaat als schepen van Financiën,
Cultuur en Middenstand neer te leggen met ingang van 1 januari 2018. Hij neemt
daarbij ook ontslag als raadslid. Wij respecteren de beslissing van Koen en danken hem
voor het geleverde werk.
Sinds begin dit jaar neemt Paul De Ranter dan ook als nieuwe schepen de bevoegdheden
financiën en cultuur voor zijn rekening. De bevoegdheid middenstand zal worden
waargenomen door onze districtsburgemeester Kathelijne Toen. Wij wensen Paul alvast
veel succes toe als nieuwe schepen in het
district!

Paul De Ranter is de nieuwe districtsschepen van Financiën en Cultuur.
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Hou het gezond in 2018
Het N-VA-bestuur wenst u het allerbeste toe in 2018. Mogen al uw wensen uitkomen en moge vooral
uw gezondheid u geen parten spelen.
Hoboken steunt Kom op tegen Kanker

Dat dit laatste van wezenlijk belang is, werd begin
december ook nog eens onderstreept door het district.
Al meer dan tien jaar zet het district Hoboken zich met
verschillende Hobokense verenigingen en organisaties
in voor Kom op tegen Kanker. Iedereen kent immers
wel iemand in zijn familie- of vriendenkring die met
deze ziekte te maken heeft. Districtsburgemeester
Kathelijne Toen was dan ook terecht heel fier toen ze in
kasteel Sorghvliedt het eindbedrag van alle acties mocht
bekendmaken. In totaal werd maar liefst 17 072,57 euro
verzameld en met een symbolische cheque overhandigd
aan Kom op tegen Kanker.

 istrictsburgemeester Kathelijne Toen overhandigde een
D
cheque van meer dan 17 000 euro aan Kom op tegen Kanker.

Kunstgrasveld in Fort 8

 emeenteraadslid Carine Leys is blij dat nu ook de korfballers
G
in Hoboken een volwaardige accommodatie hebben.

Meer sporten is uiteraard ook gezond en aan de
infrastructuur zal het in Hoboken alleszins niet liggen.
Nadat eerder al de verlichting rond de looppiste werd
aangepakt en de douches in de sportschuur werden
vernieuwd, is inmiddels ook het kunstgrasveld in Fort
8 aangelegd. Voortaan kan er in open lucht worden
gekorfbald zonder tot aan de knieën in het slijk te
zitten.
Gemeenteraadslid Carine Leys heeft hier van bij
het begin voor geijverd en is dan ook bijzonder
opgetogen over dit huzarenstuk. “Het heeft echt
heel wat voeten in de aarde gehad en er dienden
behoorlijk wat vergunningen te worden aangevraagd
en vooral verkregen, maar we zijn heel blij dat iedereen
uiteindelijk groen licht gaf. Dankzij de gezamenlijke
inspanning van schepen van Sport Ludo van
Campenhout en schepen van Ruimtelijke Ordening
Rob Van de Velde hebben nu ook de korfballers in
Hoboken een volwaardige accommodatie om hun
geliefde sport te blijven beoefenen.”

NOTEER NU AL IN UW AGENDA
Onze volgende wijkbezoeken, telkens van 10 tot 13 uur.
Zaterdag 24 februari: Polderstad, hoek Restringenlaan met Veerdamlaan
Zaterdag 17 maart: Vogeltjeswijk, middenberm Oudstrijderslaan

www.n-va.be/hoboken

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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