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HOBOKEN
Hoboken praat mee over
veiligheid
Hoboken kan eindelijk een woordje
meepraten over het
veiligheidsbeleid in ons district.
Dat is nodig, want sommige cijfers
staan op rood.
Gelukkig merken we dat preventie
werkt en niet alle woninginbraken
een buit opleveren voor de
inbreker. Toch is elke geforceerde
deur of handtasroof er één te veel.
Districtsburgemeester Kathelijne
Toen geeft vanaf nu mee aan op
welke prioriteiten de politie moet
inzetten in de verschillende wijken.
Vier keer per jaar wordt daarover
formeel overleg gepleegd.

COLLEGE WIL HOBOKEN POSITIEF IN HET NIEUWS BRENGEN
De N-VA wil van Hoboken een sterk merk
maken dat gelijk staat aan groen en rustig
wonen. Met dat doel voor ogen zijn we nu
uit de startblokken geschoten. Onze
succesformule: luisteren, samenwerken en
feesten.

LUISTEREN
Met een vliegend districtscollege strijken we
in alle wijken van Hoboken neer. We horen
er de lokale noden aan. De districtsraadsleden zullen elk signaal in hun buurt mee
oppikken.
De ambassadeur schrijft
een woordje van lof over
de Japanse week in
Hoboken.

Districtsburgemeester Kathelijne Toen en
districtsschepen Koen Raets ontvangen de
Japanse ambassadeur.

SAMENWERKEN

We slaan de handen in elkaar met de
Hobokense verenigingen. Wat de
verenigingen zelf beter kunnen, gaan wij
als district niet doen.

V.U.: Bart Van Camp - Vinkenveldenplein 28 - 2660 Hoboken - hoboken@n-va.be

FEESTEN
Het in de prijzen gevallen ‘Hoboken
goes west’ van de Hobokense
handelaars verdient navolging. We
zetten ook in op de Japanse week die
Nello & Patrasche centraal stelt.
Intussen werken we in alle stilte aan een
meerjarenplan waarmee we slim investeren in ons centrum. Onze wegen
krijgen overal het nodige onderhoud. Omdat de winter een lelijke spelbreker is
geweest, is er werk aan de winkel!

Vliegende colleges
Het districtscollege
komt naar u toe.
Voor meer info:
www.stadindialoog.be/
taxonomy/term/161

www.n-va.be/hoboken

PROFICIAT VOOR AL ONZE HANDELAARS
Voor een tweede jaar op rij kapen de Hobokense handelaars een prijs weg
voor hun ondernemerszin. Vorig jaar was er al de Gouden Glimlach. Dit
jaar krijgen ze de eerste prijs met ‘Hoboken goes west’. Met dit festival
zetten de winkeliers niet alleen zichzelf in de kijker, maar ook ons district
als een gezinsvriendelijke, levendige en aantrekkelijke winkellocatie.
Districtsschepen Koen Raets zorgde voor ondersteuning, maar het zijn
uiteraard de handelaars zelf die hier alle lof verdienen.
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Onze Hobokense stemmen
op ‘t schoon verdiep

Carine Leys en
Franky Loveniers,
onze twee gemeenteraadsleden in Antwerpen, zorgen mee voor de
nodige verandering op het schoon verdiep en dat gaat zeker niet
onopgemerkt voorbij.

Gemeenteraadslid Carine Leys bij het veer.

Het veer van Hoboken
Carine stelde terecht vragen bij het
voornemen van de NV Waterwegen
en Zeekanaal om het veer HobokenKruibeke betalend te maken. Dat
dienstverlening op zich nooit gratis
is, weten we wel. Maar dat neemt
niet weg dat nu een tolheffing
invoeren op het veer bijzonder
ongelukkig zou zijn.
Het veer wordt immers dagelijks
gebruikt door studenten en

werknemers van en naar Hoboken.
Gaan we die dan allemaal langs de
Kennedytunnel sturen, net nu langs
alle kanten openbare werken worden
gepland? Staan de opbrengsten van
een dergelijke tolheffing trouwens in
verhouding tot de kosten die de
inning met zich meebrengt? Zonder
meer terechte vragen dus.

Toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers
Hindernissen op het voetpad zien we

overal. Zo ondervinden
rolstoelgebruikers extra hinder van
de niveauverschillen bij de haltes van
de trams en van het ontbreken van
enig kleurverschil tussen voetpad en
rijweg. Overleg tussen Carine Leys en
de Werkgroep Antwerpen
Toegankelijk leert dat hier nog werk
aan de winkel is.

De N-VA wil ervoor zorgen dat ook rolstoelgebruikers de
voetpaden probleemloos kunnen gebruiken.

Woensdag 29 mei om 14 uur start aan kasteel Sorghvliedt een inleefwandeling. Zo kan iedereen begrijpen wat
personen met een handicap soms meemaken op straat. Meer inlichtingen: Vormingplus, tel. 03 230 03 33.

Petroleum Zuid belangrijk voor Hoboken
De herontwikkeling van Petroleum Zuid kan
uitgroeien tot een belangrijke pijler voor ons district.

Franky Loveniers laat graag van zich horen als het gaat over
mobiliteit en bereikbaarheid. Zo is de herontwikkeling van
Petroleum Zuid - of het zogenaamde Blue Gate - een van zijn
stokpaardjes.
Voor Hoboken is de heropleving van dat stukje vergane glorie in
alle opzichten van groot belang. De werkgelegenheid kan er wel
bij varen. Maar het is niet de bedoeling om Hoboken, en dan
vooral Noord en de Lageweg, opnieuw te belasten met extra
verkeer.
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijk voor Hoboken,
zolang het maar haalbaar is en leefbaar blijft. Franky gaat
volledig voor dit mobiliteitsdossier. Dat kunnen wij alleen maar
toejuichen.

hoboken@n-va.be

Burgemeester De Wever bestrijdt radicalisering jonge moslims
Samen met zijn collega’s in Mechelen, Vilvoorde en Maaseik schakelt burgemeester Bart De Wever
een versnelling hoger in de strijd tegen radicalisering binnen de moslimgemeenschap. “We kunnen
niet tolereren dat een kleine kern extremisten in Antwerpen jongeren komt ronselen voor een
bloedige oorlog waar ze niets mee te maken hebben”, zegt De Wever.
Het stadsbestuur zet onder meer in op preventie. Het is cruciaal om kwetsbare en
beïnvloedbare jongeren op tijd herkennen. Zo kunnen we hen via familie, school of moskee op
andere gedachten brengen. De burgemeester plant een handleiding die scholen, verenigingen
en stadsdiensten helpt om te gaan met radicaliserende jongeren.
Voor de Antwerpse jongeren die nu al in Syrië meevechten, komt preventie natuurlijk te laat.
Wanneer zij terugkeren, dreigen ze uit te groeien tot iconen van de jihad. Dat kan een reële bedreiging voor de veiligheid
van onze stad vormen. Bart De Wever drong er bijminister Milquet op aan dat de lokale politie alle gegevens krijgt om
die jongens verder op te volgen.

“Sporting A is fenomenaal succes”
Met 34 500 lopers op een erg succesvolle Ten Miles en Antwerp Marathon zit Antwerpen op
kruissnelheid als Europese Sporthoofdstad. “Er zijn niet alleen de topevenementen met onder meer het
WK turnen, het EK Futsal, het WK driebanden, de Outgames of het EK rolstoelrugby”, zegt schepen
Ludo Van Campenhout. “Daarnaast is er een laagdrempelig doe mee-programma. Zo krijgt iedereen de
kans om mee te sporten op deze topevenementen. De eerste buurtsportpleintjes werden al ingericht en
Park Spoor Noord groeit deze zomer uit tot een familiesportpretpark. Verwacht u ook nog aan enkele
sportactiviteiten op de meest onverwachte plaatsen en momenten.”
Sporting A wil iedereen samenbrengen rond sport. En ook al sport twee op drie Antwerpenaars
al regelmatig, we hebben de ambitie om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen. En dat
lijkt te lukken.

“Wie een positieve bijdrage wil leveren, is welkom”
Liesbeth Homans, schepen van onder meer Diversiteit en Inburgering, ontving op het
stadhuis een honderdtal nieuwkomers die een inburgeringstraject volgden.Zo werden de
meer dan 4 000 nieuwe Antwerpenaren die in 2012 een inburgeringsattest behaalden, welkom
geheten in de stad. Schepen Homans benadrukte waarom inburgeren zo belangrijk is: “Wie
een positieve bijdrage wil leveren aan de stad, verwelkomen en ondersteunen we graag.
Wie Nederlands leert en onze samenleving beter leert kennen,vindt gemakkelijker werk.
We begrijpen elkaar ook beter en de stad kan elk talent ten volle benutten.”
Omdat de stad steeds diverser wordt, nemen we in de toekomst nog meer initiatieven om de
kennis van het Nederlands en de Antwerpse samenleving te verhogen. Ook bij wie hier
wettelijk niet toe verplicht is.

Archeologische site Keizersbastion geopend
Op 3 april openden Vlaams minister Geert Bourgeois en schepen Rob Van de Velde officieel het Keizersbastion.
Bij de werken aan de Zuiderleien, tien jaar geleden, stuitte men op dit deel van de 16de-eeuwse stadsomwalling. Even
dreigden de heraanleg van de Leien en de bouw van een ondergrondse parking roet in het eten te strooien, maar de grote
erfgoedwaarde van het Keizersbastion overtuigde het Vlaams Gewest om de site te redden.
Het bastion en de resten van de Keizerspoort kregen een plaats in de parking op niveau -3.

De bastionruimte wordt opengesteld voor groepen en bij speciale gelegenheden zoals
de Erfgoeddag en de Open Monumentendag. Elke tweede en vierde woensdagnamiddag
van de maand is ze van 14 tot 16 uur voor iedereen toegankelijk.

www.n-va.be/hoboken
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De restanten van de Antwerpse stadsversterking uit de Gouden Eeuw zijn ondertussen
uitgebouwd tot een heuse archeologische bezoekerssite. Een eerste fase van die
herinrichting is nu open voor het publiek. Op een unieke en tastbare manier wordt het
verhaal van de 16de-eeuwse Spaanse omwalling verteld.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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