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Het stadsbestuur maakt prioriteit 
van voldoende plaatsen in de 
kinderopvang. Volgens de 
zogenaamde Barcelona-norm van 
de EU moet immers 33 procent 
van alle kinderen tot drie jaar een 
plaats kunnen bemachtigen in de 
kinderopvang. In Antwerpen zaten 
we slechts aan 27,8 procent.  

“Precies daarom zijn we in 
deze legislatuur gestart met een 
inhaaloperatie. Ook Hoboken kan 
daar uiteraard mee van profiteren”, 
aldus schepen Nabilla Ait Daoud 
(N-VA).

OP VERSCHILLENDE FRONTEN  
INZETTEN
We zetten daarvoor op verschillende 
fronten in. Zo wordt er eerst en 
vooral gewerkt met een toelage voor 
kinderopvang, waardoor de Stad 
een deel van de factuur betaalt voor 
de zelfstandige kinderopvang die 
werkt tegen een vast tarief. Daarnaast 
worden echter ook, waar mogelijk, 
stedelijke panden omgevormd tot 
kinderdagverblijven die dan worden 
verhuurd aan kandidaat-uitbaters. 

Eén van de blikvangers wat dat 
betreft is de recentelijk geopende 
kinderopvang in de voormalige 
Portierswoning van Fort 8 aan de 
Schansstraat. 

“Het is een meerwaarde voor 
iedereen dat elke plaats wordt 
ingevuld en dat we de zelfstandige 
sector ondersteunen in het uitbreiden 
van betaalbare plaatsen”, aldus 
Nabilla Ait Daoud

STAD NEEMT  
VERANTWOORDELIJKHEID
Ook N-VA Hoboken is bijzonder 
opgetogen met de invulling van deze 
prachtlocatie als kinderdagverblijf.

 “Het verheugt me dat de stad 
Antwerpen behoorlijk wat 
geld heeft vrijgemaakt en haar 
verantwoordelijkheid heeft 
genomen om tegemoet te komen 
aan een urgente nood”, aldus 
districtsvoorzitter Kathelijne Toen 
(N-VA).

Portierswoning 
opent haar deuren 
voor kinderopvang!

KINDEROPVANG HOBOKEN

Schepen Nabilla Ait Daoud en districtsvoorzitter Kathelijne Toen aan de onlangs 
geopende kinderopvang aan Fort 8



LOOP SAMEN MET N-VA STAD 
ANTWERPEN DE 10 MILES 2016 
OF SPONSOR ONZE LOPERS EN 
TOON UW HART VOOR STICHTING 
TERNINCK
De Antwerp 10 Miles 
zijn een echte klassieker 
voor ieder zichzelf 
respecterend loper. Elk 
jaar vinden tienduizenden 
Vlamingen hun weg 
naar Linkeroever om 
deel te nemen aan hét 
loopevent van het jaar. 
Op 17 april 2016 vindt 
de 31ste editie plaats. 
N-VA stad Antwerpen 
blijft niet achter en wil naar goede gewoonte met een 
uitgebreide delegatie deelnemen aan deze Antwerpse loopwedstrijd.

Bent u een goedgeoefend of gelegenheidsloper die al sportend geld 
wil inzamelen voor het goede doel? Zet dan samen met onze partij 
uw schouders onder Stichting Terninck. Deze ‘fondatie’ uit 1697 
creëert in de Antwerpse binnenstad een fl exibel aanbod van woon-
en dagbestedingsvormen voor volwassenen met een verstandelijke 
en/of fysieke beperking in functie van hulp, zorg, ondersteuning of 
begeleiding. De stichting is onafhankelijk en behoort niet tot een 
bestaand zorgnetwerk.

Stichting Terninck verbouwt momenteel haar home tot een moderne 
faciliteit. Ze zouden daarbij graag een therapeutisch bad willen 
installeren, maar daarvoor schieten hun fi nanciële middelen tekort. 

Wij hopen, samen met u, een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor 
deze organisatie. Zo tonen we dat onze partij naast sportief ook écht 
sociaalvoelend is. U ontvangt daarvoor van ons een persoonlijke 
sponsorkaart waarmee u uw familie, vrienden en kennissen kan vragen 
u per gelopen kilometer te sponsoren.

U WIL DEELNEMEN AAN DE 10 MILES?

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 / De door u gekozen T-shirtmaat en de 

melding M/V

2. U stort uw deelnemersgeld 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

INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 25 MAART

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 17 april gestort worden op 

rekeningnummer BE23 7512 0231 8091 van

N-VA Stad Antwerpen met vermelding van: 

“Ik steun de Fondatie Terninck”

Trek uw loopschoenen aan en kies voor één van de volgende trajecten:

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25
• DVV Antwerp Marathon  € 55 
• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
 
Wij kijken ernaar uit om u als deelnemer te verwelkomen aan onze publieksstand 
en aan de startmeet. Gesterkt door andere N-VA-deelnemers uit alle districten van onze stad kan u ongetwijfeld een nog 
mooiere persoonlijke prestatie neerzetten! Aarzel dus niet om uw familieleden, vrienden of collega’s allemaal mee over de 
streep te trekken en deel te nemen. Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek N-VA-loopshirt, om in te lopen op de 
dag zelf en als aandenken uiteraard!

• DVV Antwerp 10 Miles  € 25

• DVV Antwerp Short Run 5km  € 12   
• DVV Antwerp Marathon  € 55 

• New Balance Ladies Run 5 km  € 12
• Chiquita Kids Run 1,4 km (4-12 jaar) € 5
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Nee, het gaat hier niet over de laatste, 
overigens bijzonder gesmaakte, 
N-Valentijnsactie van N-VA 
Hoboken, maar wel over de nieuwe 
slogan ter ondersteuning van de 
Hobokense middenstand. Winkels 
en handelszaken zijn nu eenmaal 
een essentieel onderdeel van een 
levendige en bruisende gemeenschap. 
Dat is ook voor een typisch 
‘stadsdorp’ als Hoboken niet anders.

Om de bestaande handelskern 
te versterken werkten we samen 
met de provincie en de stad, een 
actieplan uit ter ondersteuning 
van de lokale middenstand. Alles 
wordt daarbij in goede banen geleid 
door een zogenaamde winkelcoach 
die onmiddellijk samen met de 
handelaars aan het werk is gegaan. 

Aan de hand van een inventaris van 
de huidige sterktes en zwaktes van het 
kernwinkelgebied zullen we gerichte 
acties en evenementen ontwikkelen 
om het aangenaam winkelen in 
Hoboken beter in de verf te zetten. 

De eerste actie ter zake was het 
uitschrijven van een wedstrijd voor 
de beste winkelslogan. Uit de vele 
inzendingen werd uiteindelijk een 
dubbele slogan gekozen om de 
middenstand van Hoboken een hart 
onder de riem te steken: HARTELIJK 
HOBOKEN, winkelen in Hoboken 
is gewoon buitengewoon. Voorwaar 
een parel van een winnende 
winkelslogan!

Koen Raets, schepen van onder meer 
Lokale Economie mocht de slogan 

onthullen en de beide winnaars hun 
prijs overhandigen. De hoofdprijs was 
niet minder dan een citytrip naar de 
gelijknamige stad Hoboken in New 
Jersey, USA!

HARTELIJK HOBOKEN!

en wie geregeld zijn 
sportschoenen aantrekt 
om een paar rondjes te 
lopen op de atletiekpiste in 
Park Sorghvliedt, heeft het 
ongetwijfeld al gemerkt. 

De verlichting is daar 
in een volledig nieuw 
kleedje gestoken en 
bovendien voorzien van 
een schemerschakelaar tot 
21 uur. 

Zonder meer een 
fantastische verbetering. 
We zien het gelijk weer 
helemaal zitten om ons voor 
te bereiden op de komende 
10-miles, u loopt toch 
ook…?

tenminste, dat is de terechte 
vraag die districtsraadslid Paul 
De Ranter (N-VA) zich stelt 
met betrekking tot sommige 
verkeerslichten. Dat die overdag 
broodnodig zijn voor de 
verkeersveiligheid ligt voor de 
hand. Maar wat is het nut van een 
rood licht in het midden van de 
nacht aan een kruispunt waar op 
dat moment zo goed als niemand 
passeert? Als we nu bepaalde 
verkeerslichten in die nachtelijke 
uren op knipperstand zouden 
zetten, dan staan we ons en ook 
de omwonenden toch niet te 
ergeren met een draaiende motor 
en zou de luchtkwaliteit er allicht 
ook nog op verbeteren, niet? Het 
lijkt ons alleszins de moeite waard 
om de mogelijkheden daarvoor 
verder te onderzoeken. Met een 
kleine verandering naar een 
grootse verbetering… ?

Lichten aan of uit ?
aan uit

Opening Gravenhof  
enthousiast onthaald 

Niemand 
die het niet 
gemerkt heeft: 
in het laatste 
weekend van 
november 
werd het 
cultureel 
centrum 
Gravenhof 

feestelijk geopend. Een heel weekend lang lieten 
tal van activiteiten de Hobokenaar warm lopen 
voor zijn lang verwachte jeugd -en cultuurtempel. 
Voortaan liggen theater- en filmvoorstellingen, 
muziekoptredens en tal van andere belevenissen 
op een boogscheut van uw zetel, geen excuses meer 
dus en allen daarheen! 
Aan de reacties die we sprokkelden bij de 
aanwezige districtsraadsleden is alvast te merken 
dat Hoboken hier een geweldige stap voorwaarts 
zet op het vlak van jeugd- en cultuurwerking.

Rita Milants, N-VA-districtsraadslid en lid van de 
vzw lokaal cultuurbeleid: “Dank zij het Gravenhof 
worden schoolvoorstellingen nu zeer bereikbaar voor 
leerlingen en leerkrachten.”

Koen Raets, N-VA-districtsschepen van Cultuur: 
“Door co-creaties  en premières geeft het Gravenhof 
lokaal talent de kans om op professionele wijze te 
werken.”

Christel Schepers, N-VA-districtsraadslid:  
“Met het Gravenhof hebben we nu ook in Hoboken de 
kans om voorstellingen dicht bij huis bij te wonen.”



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -54%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /

Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


