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V.U. Bart Van Camp
Vinkenveldenplein 28
2660 Hoboken

N-VA Hoboken trapt
de campagne af
met Bart De Wever

De verandering begint in Hoboken
Als we ergens in Antwerpen het stof moeten afdoen, dan is het wel hier.
Hoboken heeft ontzettend veel troeven. Het is het meest groene district. Het is
een rustig woondistrict en we kennen nog niet de mobiliteitsproblemen waarmee
de andere Antwerpenaren worden geconfronteerd. En het moet ook gezegd dat de
bedrijven aan de Schelde inspanningen leveren om te vergroenen.
Als we dan toch zoveel troeven hebben, hoe komt het dan dat we die niet weten uit
te spelen? Na meer dan 90 jaar met socialistisch bestuur in Hoboken is het tijd voor
verandering, is het tijd om de problemen bij hun naam te noemen.

N-VA Hoboken komt naar u toe
met Bart De Wever.
Op zaterdag 23 juni komen we
naar u toe. In de voormiddag
strijken we neer in het centrum
van Hoboken met onze
N-VA-Babbelbank,
zodat u een praatje kan slaan met
kandidaat-burgemeester
Bart De Wever.

Het bestuur van
N-VA Hoboken met
kandidaat-burgemeester
BART DE WEVER

EEN FRISSE WIND IN HET DISTRICTSHUIS
We praten al jaren over de masterplannen van het Fort en het centrum, maar op het
terrein zelf zien we geen vooruitgang. Er zou ook wel eens een frisse wind mogen
waaien doorheen het districtshuis. Ons imago mag echt wel eens wat worden opgepoetst.
Wanneer gaan we het alleen nog maar over Hobokenaren hebben en niet over
allochtonen en autochtonen? En tot slot is er de onveiligheid die in Hoboken alsmaar
toeneemt, drugs die dichterbij zijn dan we durven denken en wijken die elk jaar de
kranten halen met vandalisme, relletjes en criminaliteit. Er is dus werk aan de winkel.
NIET VASTGEROEST IN OUDE GEWOONTEN
Om die problemen op te lossen heb je een districtsbestuur nodig dat altijd aanwezig
en aanspreekbaar is. Een bestuur dat niet vastgeroest is in de oude gewoonten. Een
bestuur dat weg wil van de ‘ons-kent-ons’-mentaliteit.
In dit extra lange
nummer vertellen
wij - Hobokenaren
- wat wij willen
voor ons zuiderdistrict. Concrete
voorstellen die het
voor u aangenaam
moeten maken om
hier te wonen en
te blijven wonen.

Koen Raets
2de plaats
district

Franky
Loveniers
3de plaats
district

Carine Leys
kandidaat
gemeenteraad
voor
Hoboken

Kathelijne
Toen
Lijsttrekker
district
Hoboken

Met héél Hoboken!

De N-VA wil in heel Hoboken investeren. In alle
hoeken en kantjes van ons district. Op alle plekken
en niet alleen in ’t centrum! Dat willen we doen met
haalbare en realistische ingrepen die de Hobokenaar
onmiddellijk kan voelen. Gedaan met praten en plannen. Nu durven veranderen en doen!

Kathelijne Toen,
lijsttrekker
district Hoboken

ONS DORP MOET EEN STADSDORP WORDEN!
• Alle Hobokenaren moeten de weg vinden naar ons
centrum. Veilige fietsverbindingen vanuit de
wijken achter ’t Fort (Nachtegalenhof) en vanuit
Moretusburg zijn nodig!
• We laten alle Hobokenaren weten wat er in ons
centrum gebeurt. Ook de Hobokenaren die zo goed
als op ’t Kiel wonen.

EERST TRAMKWALITEIT, DAN TRAMVERLENGING
• Eerst willen we veilige, onderhouden en mooie
trambeddingen en haltes in Hoboken met reisinformatie en degelijke fietsenstallingen. Dan pas zullen
we zien of er vraag … en geld is voor tramverlengingen.
AANPAKKEN WAT NU AL KAN
• Er is nog geen euro opzij gezet voor het Masterplan
Hoboken centrum. Dus laat ons doen wat nu al
financieel kan en stop met de mensen blaasjes wijs
te maken dat alles kan.
• Maak van de omgeving van de dorpskerk aan de
Kioskplaats een plek voor alle Hobokenaren, niet
alleen voor hangjongeren.
• Maak van het Broydenborghpark een Hobokens
beeldenpark.
HEEL HOBOKEN AANPAKKEN
• Groene buffers aan de randen van de woonwijken
aan de industriezone. Kwalitatief groen in Moretusburg, bijvoorbeeld aan de Charlotta Finckstraat.
• In het noorden van Hoboken (Portugesehof,
Lichtenberglaan tot aan de Weerstandlaan) is er nog
altijd te weinig speelruimte. Beloofd, maar niet
gerealiseerd. Dat moet veranderen.

Achter ’t Kiel wonen ook nog mensen
Patrick Janssens hebben we in Hoboken niet vaak
gezien. Het boterde niet goed met de Hobokense
socialisten - dat is een publiek geheim - en daar is
Hoboken de dupe van geworden ...
Dat zal ons niet gebeuren. Daarom heb ik beslist om mij
kandidaat te stellen om Hoboken te vertegenwoordigen
in de gemeenteraad. Na zes jaar districtsraad doet het
wel een beetje pijn maar het is anderzijds ook zo belangrijk dat onze stem luider klinkt op de Grote Markt.
Niet alleen zeggen we in Brussel hetzelfde als in Antwerpen. De N-VA zegt ook in Antwerpen hetzelfde als
in Hoboken. Zo zegt de N-VA zegt dat er best meer in
de districten mag worden geïnvesteerd. Met het verlanglijstje van de socialisten voor de binnenstad zal er gewoon geen geld meer zijn voor het centrum van
Hoboken.

Carine Leys,
kandidaat gemeenteraad voor Hoboken

De vier speerpunten van N-VA Hoboken
1. Hoboken bereikbaar houden
FRANKY LOVENIERS
Voorzitter N-VA Hoboken - 3de plaats district
Al bij al valt het verkeer hier in Hoboken nog mee. Zeker als je de situatie in andere
Antwerpse districten kent. Laat ons dat dan ook vooral zo houden en straten niet beginnen te knippen of te versmallen.
Wel moeten sommige straten veiliger worden aangelegd. Onze prioriteiten zijn duidelijk:
• Dromen van tramverlengingen is geen kerntaak van het district, wel voetpaden en
straten blijvend onderhouden in heel Hoboken.
• Hoboken zet in op de fiets. Een fietsbrug voor Moretusburg met het centrum, elektrische fietsen zodat senioren langer mobiel blijven, de ‘Velokes’ in Hoboken: dat zijn de dingen waarop de N-VA wil
inzetten.
• De Herenpolderbrug is een toegang voor wie woont en werkt in Hoboken. De ontwikkeling van Petroleum-Zuid mag de Lageweg en andere Hobokense woonstraten niet opnieuw opzadelen met sluipverkeer.
• Hoboken krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk: daarom een propere en mooie inrichting aan het Schoonselhof, de Herenpolderbrug, de Zwaantjes en aan het veer bij de
Schelde.
• Veilig en vlot verkeer aan de vele supermarkten aan de Weerstandlaan, Zeelandstraat
en Krugerstraat. Een nieuwe Albert Heijn erbij vraagt om een doortastende aanpak.

2. Onveiligheid kordaat aanpakken
KOEN RAETS
2de plaats district
Hoboken stijgt in de criminaliteitscijfers per district.
Vooral handtasdiefstallen en inbraken zitten in de lift. En
wat zegt onze districtsvoorzitter Johan Felix (sp.a) op de
districtsraad? “We komen er goed van af.” Geen probleem
dus voor de Hobokense socialisten, want het veiligheidsbeleid is goed volgens hen.
Bij N-VA Hoboken denken we daar anders over. Criminaliteit moet
kordaat aangepakt worden en dat begint hier, voor onze deur!
• Kleine criminaliteit, grote gevolgen. Vandalisme, verkeersagressie, foutparkeren, zwartrijden moeten
lokaal in de kiem worden gesmoord. Districten moeten zelf LAST-boetes kunnen uitschrijven.
• Tegelijk moeten we bij de heraanleg van straten, pleintjes, haltes of groenplekken meer aandacht hebben voor veiligheid. Zichtbaar, open en toegankelijk voor iedereen!
• Politie, district en de burgemeester van deze stad moeten meer met elkaar in overleg treden over lokale onveiligheidsproblemen. Met burgemeester Janssens als hoofd van de politie was van open
overleg geen sprake.

3. In Hoboken wil jong en oud blijven wonen
Hoboken is een groen en rustig woondistrict. Toch verlaten elk jaar opnieuw vele Hobokenaren de plek waar ze
hun jeugd doorbrachten. Wonen is meer dan een woning hebben.
Veiligheid, samenleven, een winkel in de buurt: ook dat trekt mensen aan … of doet ze wegvluchten naar de rand.
Wij blijven kiezen om hier te blijven wonen, maar dan mag er wel iets veranderen:
• Geen nieuwe woonwijken meer zonder kinderopvang, nieuwe kleuterklasjes en basisscholen. Goede infrastructuur voor jeugdverenigingen en een jeugdbeleid die naam waardig.
• Hoboken telt genoeg sociale huurwoningen. Door een aantal van die woningen te verkopen binden we mensen
sterker aan hun straat en wijk.
• Voor jonge en oudere senioren willen we meer serviceflats, blijvend zelfstandig wonen door renovatie te ondersteunen en slimme thuiszorg wanneer het nodig is.

4. Hoboken anders aanpakken
Het districtsbestuur staat het dichtst bij de mensen en toch hebben vele
Hobokenaren geen idee van wie er het district bestuurt. De traditionele
partijen verdelen hier al decennia de koek onder elkaar en stellen zich
geen vragen of wat ze doen wel nuttig is voor de Hobokenaar.
Hierdoor komen sommige sportverenigingen nooit aan de bak en
blijven interessante culturele initiatieven uit Hoboken zelf
onopgemerkt. Met de N-VA geen hokjesmentaliteit!
• Blaas de jaarmarkt nieuw leven in door er een ‘Dag van
Hoboken’ van te maken.
• Werk meer samen met de Hobokense bedrijven om ons
imago op te krikken.
• Er mag gerust wat meer gebeuren in Hoboken. Zo kunnen we
na het succes van Wintervuur best wat meer licht en feest brengen in de donkere wintermaanden. Dat is ook goed voor de
winkeliers in ons district.
• Met een professionele communicatie gaat Hoboken naar de
Hobokenaar. Niet andersom.

ACTUEEL: Opnieuw sluipverkeer door Lageweg?
De plannen voor een ecologisch bedrijventerrein
op Petroleum-Zuid worden steeds concreter. Een
van de twee hoofdtoegangen zou via de Herenpolderbrug lopen. Met honderden extra auto’s en
bussen in de spitsuren gaat het verkeer opnieuw
de Lageweg en andere woonstraten opzoeken.
Nochtans werd drie jaar geleden de brug officieel
ingehuldigd met net die doelstelling: de Lageweg
ontlasten. N-VA Hoboken stelt daarom voor dat
Petroleum-Zuid door één hoofdtoegang ontsloten
wordt die rechtstreeks aankoppelt op de autosnelwegen. “De Herenpolderbrug mag geen
Petrolbrug worden”, besluit Kathelijne Toen
(N-VA).

Hobokenaren die het NU al weten:
“In oktober is het voor de N-VA”
ALEX TANGUY
leraar op Sint-Agnesinstituut
“Voldoende kennis van het Nederlands is voor de N-VA een noodzakelijke voorwaarde voor
een geslaagde integratie in onze samenleving. Als leraar Nederlands vind ik dat een goede beheersing van onze taal leidt tot betere communicatie en kan zorgen voor overbrugging van culturele verschillen. Het onderwijs in Hoboken legt de basis daarvoor, district en stad moeten
een taalbeleid voeren zodat onze hele gemeenschap kan blijven draaien en functioneren.”

PAUL DE RANTER
muzikant bij de Scheldezonen
“Telkens weer sta ik versteld van ons districtsbestuur. Dicht bij de mensen? Dicht bij het kloppende hart van vele Hobokense cultuurverenigingen? Neen, hoor. Te vaak blijft men bij de
gekende namen steken en vergeet men succesvolle verenigingen die nochtans ver buiten Hoboken bekend zijn. ‘Ons kent ons’ moet in dit district vervangen worden door ‘ons kent de
Hobokenaar’.”

YUNIS ALTUNBAY
ondernemer en actieve Hobokenaar in zijn buurt
“Ik woon hier, ik werk hier, ik betaal hier belastingen. Als ondernemer vraag ik niet veel van
de overheid. Voor mij is het al goed als ze voorzien in de dingen die belangrijk zijn voor
mijn gezin: kinderopvang en goede scholen met voldoende capaciteit. En dat kan beter! Intussen werk ik graag mee aan een gezellige buurt. Want trots als ik ben vraag ik liever wat ik
voor Hoboken kan betekenen dan andersom.”

CARLA DE BLOCK
woont in de Draaiboomwijk
“Mijn jeugdjaren bracht ik door in Hoboken. Tot ook ik ging lopen richting rand. Maar uiteindelijk kwam ik terug. Ik wil hier wonen en blijven wonen. Maar dan verwacht ik dat de volgende burgemeester toch echt iets doet aan de criminaliteit in deze wijk. Drugs zijn hier in
het straatbeeld geen rariteit. Spuiten slingeren rond. Op 14 oktober kies ik niet alleen voor
een nieuwe burgemeester, maar ook voor een nieuwe baas van het Antwerps politiekorps.
En dat moet Bart De Wever zijn.”

KRISTOF PINTENS
oud-voorzitter van Jeugdhuis JOH!
“Hallo, is er een jeugdschepen in Hoboken? Op de jeugdraad hebben we mijnheer Razzok alvast niet gezien en buiten enkele betuttelende initiatieven van ’t stad was er hier weinig te
doen voor jongeren tussen 14 en 20 jaar. Als er iets moet veranderen in Hoboken, dan is het
wel het jeugdbeleid. Op die manier binden we jongeren aan Hoboken. Nu zien we teveel
jongeren Hoboken de rug toekeren als ze zich definitief willen nestelen.”

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

