Josée Snijders wordt districtsraadslid p.2

N-VA Hoboken Toert p.2

HOBOKEN

  hoboken@n-va.be I

www.n-va.be/hoboken I jaargang 7 I nr. 2 I juni 2017

VU: LUDWIG VAN DER REVSEN, MORETUSSTRAAT 115 A, 2660 HOBOKEN

Alsnog ‘op ne wip en ne knip’ in ‘t Stad!
De ‘knip’ in de Leien zorgt er op dit moment voor dat het niet zo evident is om met de auto naar het centrum
van Antwerpen te rijden. De ondertunneling van het Operaplein zal uiteindelijk wel zorgen voor een betere
doorstroming van Noord naar Zuid en omgekeerd. Tot het zover is, moeten we op de tanden bijten. Gelukkig
zorgen, naast het klassieke tram- en busaanbod, twee initiatieven ervoor dat we vanuit Hoboken alsnog vlot en
zonder filestress in Antwerpen-stad geraken.

“Dankzij een frequenter treinaanbod en de
Waterbus geraak je ook tijdens de Leienwerken makkelijk in Antwerpen-Stad.”
N-VA-gemeenteraadslid Franky Loveniers

Beter treinaanbod

Eerst en vooral verhoogt de frequentie
van de treinen tussen Hoboken-Polder en
het Centraal Station in Antwerpen. Momenteel rijdt maar één trein per uur op
spoorlijn 52 vanuit Puurs naar Antwerpen. In het weekend zelfs helemaal geen.
Maar vanaf 1 december sporen er twee
treinen per uur en wordt Hoboken ook in
het weekend bediend.
Gemeenteraadslid Franky Loveniers
(N-VA) drong daar al vaak op aan en
reageert dan ook bijzonder opgetogen:
“De werken op de Leien hebben zo dus
toch een positief effect voor Hoboken.
Een verhoogd treinaanbod past naadloos
in het ‘minder hinder’-plan dat hiervoor

werd uitgerold. Ook na de werken wil de
N-VA dit treinaanbod graag behouden.”

Over het water naar ’t Stad

De tweede ‘minder hinder’-maatregel is
zowaar nog exclusiever voor ons district.
We liggen vlak naast de Schelde: dus
waarom niet naar Antwerpen varen? Het
succes van de Waterbus die het Havenbedrijf vorig jaar inlegde tijdens de Tall
Ships Races , was voor de N-VA een extra
argument om de Waterbus permanent te
laten varen.
Vanaf 1 juli 2017 is het zover. Vanuit
Hoboken neemt u eerst de veerboot naar
Kruibeke en van daaruit de Waterbus
naar Antwerpen. De Waterbus brengt

© Nina Bernaert
u dan in een mum van tijd van en naar
het Steenplein. Ook uw fiets kan mee aan
boord. Ideaal voor zowel een stadsuitstap
als de pendeltocht naar het werk.
Behouden vaart aan alle Waterbussers!

N-VA Hoboken wenst u
een spetterende zomer!
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Hoboken zomert
U heeft ze ongetwijfeld al zien wapperen, de ‘Hoboken zomert’-vlaggen. Het is de overkoepelende slogan
voor alle cultuur- en feestactiviteiten tussen begin mei en einde september. Hiermee wil het district ook
de Hobokenaar die thuis blijft in de zomermaanden dicht bij huis een echt vakantiegevoel geven. Het
districtsbestuur wil Hoboken laten leven en bruisen, ook tijdens de zomermaanden. En als we het aanbod
bekijken, dan zullen ze daarin slagen!
Vlaanderen Feest

Een eerste hoogtepunt is uiteraard de Vlaamse feestdag. Die vieren we in Hoboken al op 9 juli. Een feestprogramma met onder meer
theater Frou Frou en Gene Thomas biedt ontspanning voor de ganse familie. In augustus vieren we tien jaar Camping Louisa met
traditioneel vijf woensdagen na elkaar een feest in Park Sorghvliedt.

Tien jaar Camping Louisa

Noteer vooral al 30 augustus in jullie agenda, benadrukt schepen voor cultuur Koen Raets: “We sluiten
dan de viering van 10 jaar camping Louisa af met een spetterend feest met optreden van Axl Peleman
& The Hoboken All Stars Band. Ook Eric Baranyanka, Iris van Straten, Silke van The Voice, Tom
Lodewyckx (Clouseau) en vele anderen zullen van de partij zijn”. Afspraak op 30 augustus in park
Sorgvliedt! Breng best wel uw eigen stoel mee.
Koen Raets,
schepen van Cultuur

N-VA Hoboken toert

De N-VA laat u de komende maanden graag genieten
van een welverdiende vakantie. Dat gaan we zelf ook
doen trouwens. Maar in september vindt u ons naar
jaarlijkse gewoonte terug op de traditionele jaarmarkt.
En daarna? Dan komen we letterlijk naar u toe.
De N-VA trekt dit najaar namelijk rond in de diverse wijken van
Hoboken. Want we willen uw noden en wensen nog beter leren
kennen. We zetten onze tent daarom centraal in uw wijk en
nodigen u nu al uit om langs te komen. Stel ons een vraag, doe
een suggestie en sla een gezellig babbeltje met onze schepenen,
districtsraadsleden, bestuursleden en sympathisanten. Onze toer
start op 23 september in de wijk Portugezenhof, in de buurt van de
muziekschool. Iedereen welkom!

Meer info over de volgende wijkbezoeken vindt u in ons volgend huis-aan-huisblad en op onze website.

Wist je dat ...


de bouw van de gloednieuwe brandweerkazerne aan de Jules Moretuslei in Wilrijk gestart is? Hierdoor
zal de brandweer bij noodgevallen Hoboken aanzienlijk sneller bereiken.



er in de tweede helft van oktober een Mammobiel zal staan op de parking van het zwembad? Voor een
mammografie hoef je in die periode dus niet af te zakken naar het AZ Monica.



één van de N-VA-districtsraadsleden verhuist? Daardoor zal Josée Snijders in september de eed afleggen
als nieuw districtsraadslid. Wij wensen haar nu al heel veel succes !



F ranky Loveniers op de laatste N-VA-bestuursvergadering unaniem werd verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA
Hoboken?



het zomercafé in Park Sorgvliedt opnieuw geopend is? Wij ontmoeten u daar graag bij een natje en een droogje.

hoboken@n-va.be
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Criminaliteit daalt opnieuw
“We maken onze Koekenstad veiliger en leefbaarder!”
burgemeester Bart De Wever

De criminaliteit daalde vorig jaar voor het vierde jaar op rij. Sinds 2012 zien we zelfs een
daling van 27 procent. Het gevolg van een kordate aanpak, een verhoogde inzet op veiligheid
en het harde werk van onze meer dan 2 000 politiemensen.
“Maar er blijven uitdagingen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Bijvoorbeeld in een gekende probleembuurt als het Statiekwartier. Daar houden politie, toezichthouders en de sociale
inspectie gerichte controles tegen malafide ondernemers. Zo geven we uitbaters en handelaars die wel bijdragen tot een aangename buurt weer ademruimte. Met zichtbare resultaten.
We zullen deze aanpak ook in andere moeilijke wijken gaan toepassen.”

Betere zorg, zelfde prijs
Deze zomer krijgt het inloopcentrum De
Vaart nieuwe uitbaters. Een grote stap
vooruit voor de daklozen in deze stad
die meer en betere opvang krijgen.
“De oppositie was razend toen ik nieuwe
sociale ondernemers aanzocht om een
project in te dienen”, stelt schepen Fons
Duchateau. “Maar het resultaat mag er
zijn. Het aantal uren dat het inloopcentrum bereikbaar is, verdrievoudigt bijna
met uitbater G4S Care. De stad investeert evenveel. De echte winst is voor de
allerzwaksten. Zij worden beter van dit
sociaal beleid.”

Tekort kinderopvang weggewerkt
Nog dit jaar werkt de stad het historisch tekort van 1800 kinderopvangplaatsen weg en behaalt zo de
norm om 33 opvangplaatsen per 100
kinderen te voorzien. “Dit enorme tekort aan kinderopvang is een drama
voor de werkende Antwerpenaar”,
stelt schepen Nabilla Ait Daoud. “Ik
heb dit tekort intussen grotendeels
weggewerkt met ondersteuning van
de zelfstandige sector. Momenteel
hebben we nog 196 plaatsen tekort.
Met de bijkomende investeringen
verwacht ik de norm dit najaar te
behalen.”

Wedstrijd promoot vernieuwende woonvormen
“We moeten
slim omgaan
met de
schaarse
ruimte.”
schepen
Rob Van de Velde

Om vernieuwende woonvormen te promoten, schrijft de stad een wedstrijd
uit waarbij bewoners of bedrijven financiële steun kunnen krijgen voor hun
projecten. Dat varieert van 100 000 euro voor kleinere initiatieven tot 500 000
euro voor projecten met meer dan 50 wooneenheden. De wedstrijd loopt nog tot
6 februari volgend jaar en staat voor iedereen open.
“Antwerpen hinkt achterop op het vlak van samenwoonconcepten”, zegt schepen Rob Van de Velde. “Met deze wedstrijd willen we daarom alternatief wonen
stimuleren om in te spelen op de woonuitdagingen in de stad. Tegen 2035 zal
Antwerpen namelijk 620 000 inwoners tellen, 100 000 meer dan nu.”

Antwerpse kunst palmt Den Haag in
Nog heel het jaar presenteert onze ambassadeur in Den Haag kunst uit de
provincie Antwerpen in zijn ambtswoning. De vele internationale bezoekers
worden getrakteerd op het beste dat artistiek Antwerpen te bieden heeft.
“We selecteerden werken uit de collecties van het provinciaal ModeMuseum,
Fotomuseum en DIVA en tonen werk van Antwerpse kunstenaars als Panamarenko en Guillaume Bijl”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Ik verwacht
dan ook dat heel wat bezoekers naar Antwerpen zullen afzakken om al dat
moois met eigen ogen te komen ontdekken.”

“Onze noorder-

buren ontdekken
het beste dat
Antwerpen te
bieden heeft.”
gedeputeerde
Luk Lemmens

www.n-va.be/antwerpen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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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