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Het zal mooi zijn als het af is  
Er wordt hard gewerkt in Hoboken en dat hebben we inmiddels allemaal aan den 
lijve ondervonden. Het lijkt wel of er overal tegelijkertijd wordt gewerkt en intussen 
is het behelpen en uitzoeken hoe je van punt A naar punt B geraakt. 

We gaan niet rond de pot draaien: dat is met momenten bijzonder ergerlijk en hin-
derlijk. Helaas kan je geen omelet bakken zonder eieren te breken. Aangezien elke 
heraanleg vergund moet worden via een zogenaamde openbare aanbesteding en dat 
er daarbij dikwijls meer dan één vergunning nodig is, vraagt dat wat tijd en dreigen 
werken al snel samen te vallen. Even snel een aannemer aanstellen zoals u zelf doet 
als u werken wilt laten uitvoeren, is er dus niet bij, laat staan dat een aannemer die 
niet voldoet, snel even vervangen kan worden.

Toch doen we er achter de schermen wel degelijk alles aan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het openbaar domein is 
intussen al heel wat verbeterd. 

•  Herinner u de Krijgsbaan, waarvoor je tot voor enkele jaren een 4x4 nodig had en die toen ook – terecht – voor veel ergernis  
zorgde. We verbeterden in ijltempo het wegdek en iedereen kan zien dat het goed is.

•  Ook in Moretusburg wordt er hard gewerkt en zal er tegen het einde van het jaar een grote verbetering merkbaar zijn. 

•  Het Cockerillhof, mét opgefrist speelpleintje en groen, heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Vzw Maud, die instaat voor 
een begeleid woonproject met zelfstandige jongeren met een beperking, zorgde voor de eerste bewoners. Ook hier heeft de ergernis 
plaatsgemaakt voor tevredenheid en dat is uiteraard de bedoeling. 

•  Inmiddels is ook het vernieuwde park Gravenhof opengegaan. 

•  Ten slotte zijn ook de plannen voor de heraanleg van de Kioskplaats geconcretiseerd en kunnen de werken daarvoor van start 
gaan. Eerst zijn er een aantal voorbereidende werkzaamheden om dan na het bouwverlof met de echte heraanleg te starten.  
Ook deze werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen, maar ook hiervan kan nu al gezegd worden dat het echt  
een verbetering zal zijn als het af is.

Nieuwe aanblik voor Hoboken-Noord (p. 2) Veilig thuis in een welvarend Antwerpen (p. 3)

Zaterdag 30 juni 
10 tot 13 uur
Vinkeveldenplein

Wijkbezoek met 
burgemeester 
Bart De Wever
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Het volledige stadsprogramma 
van de N-VA vindt u op 
www.n-va.be/antwerpen

Veilig thuis in 
een welvarend 
Antwerpen
De N-VA wil verdergaan op de 
ingeslagen weg van verandering. 
De voorbije jaren is Antwerpen 
opnieuw een veilige, � nancieel 
gezonde en meer sociale stad 
geworden. Op 14 oktober willen we
dan ook graag met u een nieuw 
contract sluiten voor nog eens zes 
jaar doortastend bestuur.

Daarvoor hebben we sterke plannen voor 
de toekomst, die op het ledencongres onder 
leiding van Koen Kennis zijn gesmeed.

  Zo zal wie hardnekkig sluikstort, verplicht 
gemeenschapsdienst moeten doen en zijn 
afval zelf opruimen. 

  Er komt een wandel- en fietsbrug over 
de Schelde en we zetten met gescheiden 
verkeer en conflictvrije kruispunten stevig 
in op verkeersveiligheid. En dankzij de 
Oosterweelverbinding, een eigen verkeers-
centrum en vervoersmaatschappij gaan we 
ons vlot verplaatsen. 

  We binden de strijd aan met eenzaamheid 
en laten niemand achter. Maar we zorgen 
er ook voor dat iedereen zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Kansarme kinderen 
horen op school. Desnoods met zachte 
dwang. Enkel zo leert iedereen Nederlands 
en worden we allemaal Antwerpenaar. 
De stad wordt een partner bij de keuzes 
die u maakt, van uw eerste woning tot het 
rusthuis. 

En dat allemaal in een stad die nog veiliger, 
groener, bruisender, sportiever en voor 
iedereen mobieler wordt.

Kortom, wij beloven u een veilige thuis in een 
welvarend Antwerpen.

Koen Kennis

Annick De Ridder

Fons DuchateauBart De Wever

Nabilla Ait Daoud
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Verandering in de provincieraad: aantal zitjes  
wordt gehalveerd
Ook binnen de provincie Antwerpen hebben onze gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes de  
verandering weten binnen te brengen. Gedeputeerde Luk Lemmens (Wilrijk) legt uit: “We slankten het  
provinciale niveau grondig af. Vanaf nu focussen we ons nog louter op de grondgebonden bevoegdheden 
zoals de aanleg van onze fietsostrades.” 
“De Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële besparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan partijen en fracties werden 
met 15 procent afgebouwd”, aldus gedeputeerde Lemmens. “Daarnaast werd onder impuls van minister Homans beslist om het 
aantal gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 en het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36. “Maar zolang de provincies 
blijven bestaan, willen wij uiteraard wegen op het beleid.”

Antwerps provincieraadslid Koen Palinckx (Ekeren): “Als kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen wil ik opnieuw mijn 
steentje bijdragen aan het project dat onze partij binnen de provincie uitbouwt. Dit komt ook de Antwerpse districten ten goede. 
Als grootste fractie in het huidige Antwerpse provinciebestuur kunnen we al best trots zijn op het werk dat we geleverd hebben: een 
geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades die nu ook belangrijke bovenlokale verbindingswegen zijn geworden en de 
uitbouw van onze groendomeinen.”

Luk Lemmens, gedeputeerdeKoen Palinckx, provincieraadslid

Nieuwe aanblik voor Hoboken-Noord
Wie langs de Lage weg Hoboken binnenrijdt, heeft het 
zich misschien ook al eens afgevraagd: wanneer gaat er 
eens iets gebeuren met die oude terreinen van Crown 
en Hays Lemmerz? Er is goed nieuws: een project- 
ontwikkelaar gaat de hele site op termijn in een nieuw 
kleedje steken. Dat zal niet halsoverkop gebeuren. 
De projectontwikkelaar wil eerst voldoende ideeën 
verzamelen voor de uiteindelijke ontwikkeling en dat 
met een mix van sportieve, socioculturele en andere 
activiteiten.

Gestart wordt alvast met een tijdelijke invulling bestaande uit  
creatieve ateliers, co-workingplaatsen, een plaats voor urban  
sporten, een binnentuin enzovoort. Er zullen dus heel wat mensen 
bij betrokken worden die elk met hun eigen blik zullen kijken naar 
een nieuwe toekomst van deze vervallen terreinen.

Nieuwe fietsbrug
En er is nog meer goed nieuws voor Hoboken-Noord: de oude Krugerbrug wordt afgebroken en vervangen door een volledig 
nieuwe fietsbrug. Een nieuwe landmark voor wie Hoboken binnenkomt.

De oude Krugerbrug wordt vervangen door een volledig 
nieuwe fietsbrug.
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Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


