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OOK DOSSIERS MET EEN BAARD KOMEN AAN DE BEURT !
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Einde zwerfvuil
in zicht !

Loop samen met N-VA Stad Antwerpen
de 10 Miles 2015 en ontvang gratis een
uniek shirt!

Groter Hollebeekpark,
nog groener Hoboken

De Antwerp 10 Miles zijn inmiddels uitgegroeid tot een klassieker voor ieder
zichzelf respecterend loper. Elk jaar vinden duizenden Vlamingen hun weg
naar Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Ook N-VA
Stad Antwerpen blijft niet achter en neemt met een uitgebreide delegatie deel
aan de editie van dit jaar, op 26 april 2015.

Hoboken is met zijn diverse parken en het Polderbos nu al het
groenste district van Antwerpen en daar doen we binnenkort nog
een schepje bovenop. Het bekende Hollebeekpark in Hoboken
Noord wordt nog verder uitgebreid met ca. 3 000 m²!
De bewoners van Hoboken-Noord kennen het Hollebeekpark
inmiddels als een oase van rust en groen in een stedelijke omgeving.
Alleen wordt die rust even verstoord door een groot bouwproject
van 26 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Toch is
het net dat project dat de verschillende betrokken partijen rond de
tafel heeft gebracht met de bedoeling rekening te kunnen houden
met ieders wensen. De Hollebeek is immers een van de laatste
waterlopen die nog vrij en in zijn oorspronkelijke bedding vloeit tot
diep in het verstedelijkte gebied rond Antwerpen. Het zou zonde
zijn dit te laten verloren gaan. Daarnaast is er de bekommernis dat
een buurtpark zoals het Hollebeekpark gemakkelijk aanleiding
geeft tot zwerfvuil, overlast en vandalisme. Vandaar dat er talloze
keren werd vergaderd om tot een aanvaardbaar compromis te
komen en dat is dan ook effectief gelukt.
Districtsraadslid en N-VA-fractieleider Alex Tanguy volgt als buurtbewoner al van in het
begin de ontwikkelingen nauwlettend op en is bijzonder verheugd over het bereikte resultaat:
het Hollebeekpark wordt uitgebreid en tegelijkertijd is het beheer ervan sinds 1 februari 2015
toevertrouwd aan de vzw Natuurpunt Hobokense Polder. Dat is heel positief, volgens Alex. “Ik
merk immers dat het park buurtversterkend werkt en dat jong en oud er zijn gading vindt. Maar
mensen hebben terecht ook heel wat opmerkingen over de vaak onverzorgde toestand van het
park. Ik denk dat de recente beheersovereenkomst met Natuurpunt dan ook voor een positieve
evolutie zal zorgen!”

hoboken@n-va.be

1.

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be
met de melding van de volgende gegevens:
Naam - adres - GSM nummer - e-mailadres geboortedatum / Het traject dat u wenst te lopen:
Ladies Run -Short Run - 10 Miles - Marathon Kids Run / Uw maat voor het gratis t-shirt
Betaling dient te gebeuren voor 29/03/15.
Betaling enkel via overschrijving

2.

U stort het verschuldigde bedrag op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van:
10 Miles – uw naam – het onderdeel waaraan u
deelneemt. Geen betaling=Geen deelname

Trek uw loopschoenen aan en kies
voor één van de volgende trajecten
• Ladies Run 5km
• Short Run 5km
• 10 Miles
• Marathon
• Kids Run

€ 12
€ 12
€ 25
€ 55
€5

Wij kijken er naar uit om u op 26 april 2015 als deelnemer te
verwelkomen, zodat u samen met alle andere deelnemers een mooie
persoonlijke prestatie kan neerzetten. Aarzel niet om uw familieleden
mee over de streep te trekken en deel te nemen. Of uw vrienden of
collega’s …

U WIL EEN VAN ONZE LOPERS SPONSOREN?

U stuurt een e-mail naar david.dogge@n-va.be voor
uw persoonlijke sponsorkaart of u stort een door u
gekozen bedrag op onze rekening.
Sponsorgeld kan nog tot 25 april gestort worden op
rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van
N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: “Ik toon
mijn hart voor Sterre!”

“Eind vorig jaar werd Sterre, toen anderhalf, door een geestelijk
gestoorde man aangevallen met een schroevendraaier in een
supermarkt. Het meisje uit Deurne zal na deze onbegrijpelijke daad van
zinloos geweld gedeeltelijk blind blijven.

foto ©walter saenen

Het district biedt EHBO-cursussen aan voor de verantwoordelijken
van de lokale sportclubs. Snel en accuraat ingrijpen bij sportongevallen kan cruciaal zijn, ook wanneer er bijvoorbeeld geen
defibrillator of AED-toestel aanwezig is.

“Per Hobokense club nodigen we zo drie leden uit voor een gratis EHBO
opleiding”, aldus Kathelijne Toen, districtsschepen van Sport (N-VA).
“We roepen dan ook zoveel mogelijk clubs op om zich in te schrijven via
de sportantenne (kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken,
sportantenne.hoboken@stad.antwerpen.be).”

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

Burgemeester Bart De Wever doet
warme oproep aan Antwerpen om
haar hart te tonen voor kleine Sterre

Veiligheid sporters
op de voorgrond!

De cursus bestaat uit zowel reanimatietechnieken als uit interventies bij
typische sportblessures.

Bent u een goedgeoefend of recreationeel loper die al sportend geld wil
inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij uw schouders
onder de behandeling van peuter Sterre. Wij hopen, samen met u, een mooi
bedrag bij elkaar te lopen om de betaling van de hoge medische kosten mee
mogelijk te maken.

Kathelijne Toen geeft het EHBO-voorbeeld

”Als vader van vier kinderen kreeg ik het ijskoud bij het horen van dit vreselijke
nieuws, en ik ben er zeker van dat het verhaal van Sterre niemand onberoerd laat. Haar
ouders zullen de komende jaren worden geconfronteerd met aanzienlijke medische en
gerechtelijke kosten.
Ik roep alle lopers op de Antwerp Ten Miles dan ook op om met hun
sportieve prestatie de ouders van Sterre te steunen. En wie zelf niet zo
sportief is, kan bijdragen door (een van) onze N-VA-lopers te sponsoren.
Hoe u dat kan doen, leest u elders op deze pagina.”
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter
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in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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