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V.U. Bart Van Camp
Vinkenveldenplein 28
2660 Hoboken

BART IN HOBOKEN
Gespreksavond met Bart De Wever
Dat Bart De Wever geen blad voor de mond neemt, is al langer
geen geheim. Maar wat is zijn gedacht over ’t stad?
En wat kan hij u vertellen over Hoboken?
op maandag 12 maart 2012 om 20 uur
(deuren open vanaf 19.30 uur)
in zaal Extra Time, Louisalei 24 in Hoboken
IEDEREEN WELKOM - GRATIS INKOM
Laat deze kans niet schieten. Kom op 12 maart naar Bart en stel uw vraag!
Nadien is er mogelijkheid om na te praten met de leden van N-VA Hoboken.

MAAK NU KANS OP EEN GESIGNEERD BOEK VAN BART DE WEVER
VRAAG:
In welk jaar nam Bart De Wever voor het eerst deel aan verkiezingen?
a) 1994

ANTWOORD:
• b) 2003 • c) 2004

Stuur het juiste jaartal op naar hoboken@n-va.be
Wij verloten op de gespreksavond drie gesigneerde boeken van
Bart De Wever onder de inzenders van het juiste antwoord!
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KATHELIJNE TOEN EN MEER DAN 100 HOBOKENSE N-VA-LEDEN DOEN OPROEP

Omdat Hoboken meer is
dan het centrum alleen ...
Overal moet het goed wonen zijn in Hoboken. In het centrum van Hoboken,
maar ook in de wijken daarbuiten. Vanzelfsprekend? Toch niet …
Dat de Kioskplaats toe is aan een stevige opknapbeurt is duidelijk. Maar het gebrek
aan speelruimte in Hoboken-Noord, de samenlevingsproblemen aan de Draaiboomwijk, de ontbrekende fietsvoorzieningen richting centrum van Moretusburg
en de wijken langs de Sint-Bernardsesteenweg verdienen ook onze aandacht.
Net zoals het drukke verkeer aan de Weerstandlaan, de Krugerstraat en de Zeelandstraat. En wanneer we als district communiceren over Wintervuur en andere leuke
evenementen in het centrum, dan zouden alle inwoners van Hoboken, ook die van
de Hollebeekstraat, daar iets over willen vernemen.
N-VA-districtsraadslid
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N-VA Hoboken wikt en weegt

DISTRICTSRAAD BEZORGD OVER SPULLENHULP
Plannen van de nieuwe eigenaar om in het pand een
jeugdcentrum met overnachtingsmogelijkheid te bouwen vallen niet in goede aarde bij de handelaars en bewoners van het centrum. Op initiatief van de N-VA
keurde de districtsraad een resolutie goed waarin ze haar
bezorgdheid uitdrukt over de toekomst van het winkelpand Spullenhulp in de Kapelstraat. Ook werd de eis van
Unizo Hoboken onderschreven om het winkelkarakter
van de Kapelstraat wettelijk te verankeren.

AFWACHTEN WAT JANSSENS DOET
Na het openbaar onderzoek en de vele
bezwaarschriften van omwonenden
en handelaars ligt de bal in het kamp
van burgemeester Patrick Janssens. In
Hoboken stemde de lokale sp.a alvast
mee met onze resolutie. De vele tegenstrijdige verklaringen door de eigenaar
over de invulling van dit pand leiden
hopelijk tot een weigering van de
bouwaanvraag.

WINTERVUUR WAS EEN CULTUREEL SUCCES
Het was een groot succes. Meer dan 23 000 bezoekers
vonden de weg naar park Broydenborgh waar de circusen theatervoorstellingen plaatsvonden. Cultuur verenigt
mensen, dat is duidelijk.

MAAR WAS HET OOK EEN MULTICULTUREEL
SUCCES?
Helaas slaagt cultuur er niet altijd in om bruggen te
slaan. Zo viel het sommige mensen op dat allochtone Hobokenaren de weg niet vonden naar Wintervuur. Spijtig,
want de muntthee stond wel degelijk klaar. Iets om over
na te denken …

RENOVATIETOELAGE VOOR HANDELSPANDEN
VERHOOGD
Om de handelaars en horeca-uitbaters extra aan te moedigen om te investeren in hun pand, verhoogt de stad de
bestaande renovatietoelage voor handelspanden. Ook in
Hoboken mogen ze vanaf 1 april gebruik maken van
deze subsidie. Een goed punt voor het stadsbestuur!

EN WAT MET DE AANPAK VAN DE LEEGSTAND?
Voor Hoboken is inderdaad een winkelplan opgesteld.
Er zou zelfs een locatiemanager komen die de leegstand
moet aanpakken. Maar voorlopig hebben we die man of
vrouw nog niet gezien in Hoboken. We geven het stadsbestuur nog even de tijd …

Het pand
‘Spullenhulp’.
Mag het een winkel
worden aub?

Wie de regels niet naleeft in Hoboken krijgt LAST
Onveiligheid aan Den Draaiboom of in de Ghandilaan: het zijn slechts enkele plekken die terugkomen wanneer je in Hoboken over veiligheid hoort
praten. Natuurlijk is Hoboken niet het Chicago aan de
Schelde. Maar toch …
Al meer dan tien jaar slepen de problemen aan in de
Draaiboomwijk. De burgemeester van deze stad beloofde intussen een actieplan. Wat hield de socialisten
van Patrick Janssens tegen om tien jaar geleden al een
duidelijk plan van aanpak voor te leggen?
N-VA Hoboken stelt daarom zelf een stappenplan voor
waarmee we het de veroorzakers van overlast in Hoboken LASTIG maken.

STAP 1
Eerst en vooral moeten wij het de veroorzakers van
deze feiten LASTIG maken. Niet alleen de wijkagent,
maar geregelde patrouilles en controles zijn hier
nodig. Het district kan het de daders bovendien LASTIG maken door Lokale Administratieve SancTies
(LAST).
STAP 2
Tegelijk maken we er werk van om straten, hangplekken van jongeren, groengebieden, pleinen,
straatmeubilair, haltes en achterpaden op een sociaal
veilige manier te ontwerpen.
STAP 3
Zorg tot slot voor een jeugdbeleid dat de noden van
de jongeren kent en er ook een antwoord op geeft.
Daar heb je natuurlijk wel een jeugdschepen voor
nodig die er is … in de raad en op straat!

Hoboken is niet
het Chicago aan de Schelde,
maar toch ...

Kauwgomstraat in Hoboken ontdekt
50
Telt u even mee op de foto. Zoveel
kauwgomvlekken treffen we aan op
deze tegels van een Hobokense straat.
25
Zoveel jaar duurt het vooraleer zo’n
kleverig stuk kauwgom uit het straatbeeld verdwijnt als je niets doet.
6
Dat is de kostprijs in euro per vierkante
meter om de straat te reinigen. Reken
maar uit.

• Mensen moeten hun
kauwgom niet op straat gooien,
maar in een vuilnisbak.
• Reinigen in het commerciële
centrum van de binnenstad is
nuttig, maar het zou nog veel
nuttiger zijn om in de kwetsbare
winkelstraten buiten het
stadscentrum te investeren.
Daar moet vooral op
ingezet worden.

?
Een groot vraagteken bij het jaartal wanneer men de laatste keer de Kauwgomstraat heeft gereinigd. Niemand die het
nog weet.
De kauwgomstraat in Hoboken

Carine Leys
N-VA-districtsraadslid

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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/

