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Hoboken dankt u met een glimlach!
Een onaangepaste snelheid is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Daar 
willen zowel de Stad als het District met alle mogelijke middelen iets aan veranderen. Verkeers- 
veiligheid is en blijft immers een topprioriteit voor de N-VA. 

 
Naast de klassieke ingrepen in de ver-
keersinfrastructuur zoals het plaatsen van 
verkeersdrempels, koos het district ook 
voor het plaatsen van snelheidsinformatie-
borden. Deze borden doen het tegenover-
gestelde van een flitspaal. Zij bestraffen 
niet wie te snel rijdt maar belonen wie zich 
wel aan de snelheid houdt, met een smiley. 

Een zuiver sensibiliserend effect dus waar-
van al meermaals is aangetoond dat het 
zijn vruchten afwerpt. Het is een subtiele 
vorm van sociale controle die werkt. Het 
is immers niet alleen de bestuurder zelf 
die wordt gewezen op zijn snelheid, ook 
andere weggebruikers ‘zien’ het resultaat 
van de meting en passen desgevallend hun 
snelheid aan.
Op reis door Hoboken
Een eerste van die borden werd inmiddels 
geplaatst in de Oudestraat en de komende 
maanden zal het bord op reis gaan door 
Hoboken. We verplaatsen het dus naar 
andere locaties in ons district waar chauf-
feurs op hun snelheid moeten gewezen 
worden. Concreet gaat het daarbij vooral 
om schoolomgevingen, woonstraten, om-
leidingen enzovoort.

Deze nieuwe verkeersafremmers zullen 
ongetwijfeld bijdragen tot een verkeers-
veiliger Hoboken en daar is districtsbur-
gemeester Kathelijne Toen (N-VA) terecht 
fier op: “Blijvend sensibiliseren is dikwijls 
veel efficiënter dan eenmalig bestraffen; 
hoe meer bestuurders worden beloond 
met een glimlach, hoe meer slachtoffers 
we hebben kunnen vermijden.”

Ook fractieleider in de gemeenteraad 
Carine Leys (N-VA) onderstreept het 
belang van de sensibilisering: “Verkeers-
veiligheid draait inderdaad niet alleen 
rond extra budgetten zoals sommigen ons 
graag willen doen geloven. Zo moeten we 
bij de heraanleg van kruispunten om deze 
conflictvrij te maken, ook letten op de 
doorstroming van het verkeer. 

Hoe langer de wachtrijen aan verkeers-
lichten, hoe groter immers de kans op 
het negeren van het rode licht. Sensibi-
lisering is dus minstens even belangrijk 
als het gaat over verkeersveiligheid. Deze 
snelheidsinformatieborden zijn daar het 
ultieme voorbeeld van.”

  Carine Leys en Kathelijne Toen bij het bord in de 
Oudestraat.

Op zondag 27 november 2016 om 11 uur organiseert N-VA 
Hoboken een aperitiefgesprek met als spreker Kamerlid 
Peter Dedecker, bekend door de verbetenheid waarmee 
hij zich heeft vastgebeten in financiële en fiscale dossiers 
zoals Arco, Optima en de Panama-papers. 

Iedereen van harte welkom!

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA Zondag 27 november11 uurCultuurcafé Moretus,  Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken

Hondenliefhebbers worden gehoord! p. 2 Feestelijke inhuldigingen p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

hoboken@n-va.be

N-VA heeft een hart voor dieren 
Hondenliefhebbers worden gehoord!
Dat het groenste district van de stad veel hondenliefhebbers telt, mag uiteraard niet verbazen. Wel waren er 
in verhouding veel te weinig plaatsen waar de geliefde viervoeter even zijn vrije gang kon gaan en daar komt 
nu aardig wat verandering in. 

Geëngageerde inwoners van Hoboken hadden het districts-
college ingefluisterd dat de bijkomende aanleg van honden-
loopzones  bijzonder zou geapprecieerd worden en kijk, de eerste 
extra zone is reeds een feit!

In oktober werd op Moretusburg aan het Constant 
Meunierplein een eerste extra hondenloopzone in gebruik 
genomen. Hondenliefhebbers uit de buurt kunnen hun 
viervoeter hier alvast even de vrije loop laten. Er is nog 
meer goed nieuws op dat front. Aan de hondenloopzone 

in de Lumbeeckstraat werden maatregelen genomen om 
het comfort te verhogen en aan de Schoonselhoflei komt 
een ware hondenspeeltuin met bovenlokale steun van 
schepen van Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud. De zone 
aan de Haspengouwstraat, die voor overlast zorgde bij de 
buurtbewoners, werd inmiddels verwijderd en vervangen door 
een extra zone aan de Zuidweg. Ten slotte wordt nog onderzocht 
of een grote en avontuurlijke hondenloopzone aan de Charlotta 
Finckstraat een haalbare kaart is. De buurtbewoners aldaar 
stonden er alvast positief tegenover. 

Feestelijke inhuldigingen
Goed nieuws mag in de verf gezet worden en daar horen uiteraard enkele feestelijke inhuldigingen bij. Zo waren er alvast veel 
tevreden gezichten bij de opening van de overkapping van de petanquevelden op het Dienstencentrum Kleine Heide. Een speciaal 
woordje van dank hiervoor aan schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau. Daarnaast werd ook de nieuwe kijkwand ‘roerdomp’ in 
het polderbos feestelijk in gebruik genomen. Ook hier terecht trotse en tevreden blikken. 

  Christel Schepers bij de hondenloopzone aan het Constant Meunierplein    Fractieleider in districtsraad Alex Tanguy 
(N-VA) met zijn trouwe viervoeter.

  Kathelijne huldigt de overkapping in   Schepen Nabilla Ait Daoud en districtsvoorzit-
ter Kathelijne Toen

 Fons Duchateau

Schepen Nabilla Ait Daoud
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Lieven Gevaerttoren 
nadert voltooiing
Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen investeerde 
3,5 miljoen euro in een nieuwe depottoren voor de 
omvangrijke collectie van het provinciaal Fotomuse-
um. De Lieven Gevaerttoren, genoemd naar de grond-

legger van de Vlaamse 
foto-industrie, zal 
onderdak bieden aan 
meer dan een miljoen 
objecten en wordt het 
eerste lage energie-
depot in Vlaanderen. 
Dankzij deze inves-
tering kunnen we het 
Fotomuseum uitbouwen 
tot hét fotografisch 

geheugen van Vlaanderen. We kregen het vertrouwen 
van AGFA-Gevaert en van de erfgenamen van Herman 
Selleslags om hun archief over te nemen, te bewaren 
en te ontsluiten voor onderzoek en voor het publiek.”

Antwerpen krijgt er grootste 
cameragebied bij
Dankzij de N-VA is het bewakingscamerage-
bied in Antwerpen de voorbije jaren verdrie-
dubbeld. Er zijn nu meer dan 300 camera’s. 
En er komen steeds nieuwe gebieden bij. 
Eerder dit jaar Antwerpen-Zuid en Oud-Ber-
chem, en nu volgen ook Deurne, Borgerhout 
extra muros en de Bist in Wilrijk. Goed voor 
zo’n 50 nieuwe bewakingscamera’s, meteen 
de grootste uitbreiding ooit van het Antwerp-
se politiecameranetwerk. Burgemeester Bart 
De Wever: “De criminaliteit in Antwerpen 
daalde tussen 2013 en 2015 bijna met een kwart. Indrukwekkende cijfers. 
Maar om criminaliteit en overlast structureel te verminderen, moeten we 
blijven investeren in bewakingscamera’s. Die laten politie en stedelijk 
toezicht toe criminelen en overlastplegers zoals sluikstorters en probleem-
jongeren beter op te sporen. Het cameragebied zal zich verder uitbreiden 
over de districten. Dat verhoogt de kans op heterdaadbetrappingen, werkt 
ontradend naar criminelen toe en komt ook het veiligheidsgevoel van de 
Antwerpenaar ten goede.” 

Koen Kennis, schepen 
van Mobiliteit: “Recent 
werden opnieuw een aantal 
kruispunten uitgerust met 
aftellichten voor voetgangers 
en fietsers. Aftellichten 
maken de wachttijd aan een 
oversteekplaats zichtbaar. Deze 
‘wachtverzachters’ verhogen 
het comfort van voetgangers 
en fietsers, waardoor ze meer 
bereid zijn te wachten tot het 
licht op groen springt. Vanaf nu zullen we systematisch 
kruispunten aanleggen of aanpassen met aftellichten, 
zowel in de binnenstad als in de verschillende districten. 
We willen maximaal inzetten op veilige kruispunten en 
deze aftellichten dragen daar sterk toe bij.”

Overlast en criminaliteit nog verder doen dalen en drugsverslaafden 
opnieuw een toekomst bieden. Dat is de essentie van de oprichting 
van een zorghostel door schepen Fons Duchateau.

De ‘war on drugs’ in Antwerpen verloopt 
goed. Steeds minder dealers krijgen voet 
aan de grond in de stad. En dat is maar 
goed ook. Drugs maakt slachtoffers. Voor 
die slachtoffers zal schepen van sociale 
zaken Fons Duchateau een zorghostel op-
richten waar deze mensen hun leven weer 
in handen kunnen nemen. Tegelijk zal 
dit een effect hebben op de criminaliteit 
en overlast in de stad. Hard voor drugs, 
menselijk voor verslaafden. Daar gaan we 
voor.

Er is een akkoord bereikt met de verschillende belanghebbenden over een nieuw arresthuis aan Petro-
leum Zuid op de terreinen van Blue Gate, het toekomstige duurzame bedrijventerrein. Over vijf jaar zou 
het complex voor 440 gedetineerden klaar moeten zijn en kunnen gevangenen in voorarrest daar opge-
vangen worden. Als stad krijgen we niet alleen een arresthuis op een plaats die we heel geschikt vin-
den. Dankzij de herschikking van gronden kunnen we de groenzone op het bedrijventerrein Blue Gate 
uitbouwen tot een aaneengesloten groene en ecologische corridor van 14 hectare. Daarnaast creëren we 
ook ruimte voor de realisatie van een technische campus. 

“De site van de Begijnenstraat, midden in een woonwijk, komt dan vrij. De onderhandelingen met het 
kabinet van minister van Justitie Koen Geens worden hiervoor eerstdaags opgestart. Een ontwikkeling 
zoals het Groen Kwartier zou daar ideaal zijn”, aldus bevoegd schepen Rob Van de Velde.

Binnenkort ‘wachtverzachters’ 
aan kruispunten in Antwerpen

Win-win: Zorghostel voor drugs-
verslaafden

Akkoord over nieuw arresthuis op Petroleum Zuid
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering
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waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


