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V.U. Bart Van Camp
Vinkenveldenplein 28
2660 Hoboken

Gezellige kaasen wijnavond
ZATERDAG 26 NOVEMBER
OM 19 UUR

N-VA Hoboken nodigt leden en
sympathisanten uit voor een
heerlijke kaasschotel in
Zaal ‘De Piraat’
(voormalig visrestaurant
De Piraat)
Lelieplaats - Hoboken
15 euro per persoon
Gratis aperitief!
Voor wie echt geen kaas lust,
voorzien we graag een
vleesschotel.
Meer info:
t. 0495 86 56 71
kathelijne.toen@n-va.be

Samen aan één zeel trekken voor Hoboken
Samen aan één zeel trekken. De Hobokenaren moet dit ongetwijfeld
vertrouwd in de oren klinken. De geest van de Schelde en vroegere scheepswerven zou de weg kunnen wijzen naar de 21ste eeuw voor Hoboken.

N-VA Hoboken trekt aan één zeel, met van links naar rechts Alex Tanguy,
Bart Van Camp, Herman Van Hove, Koen Raets, Marc Raes, Carine Leys,
Franky Loveniers en Kathelijne Toen.

De Hobokense N-VA’ers willen daarom graag het goede voorbeeld geven. Als jonge
bestuursploeg willen we de handen uit de mouwen steken. Om onze Hobokense
troeven beter uit te spelen en om problemen en knelpunten in onze buurt aan te
pakken.
Hoboken heeft alles om er iets van te maken. Als ongebonden partij - vrij en vrank en los van traditionele machtsbastions moeten we een streepje voor hebben.
Denken. Durven. Doen. Ook voor Hoboken!
Franky Loveniers
Voorzitter N-VA Hoboken

BABBELBOX OP JAARMARKT HOBOKEN

N-VA luistert naar de Hobokenaar
Op 19 september 2011 kleurde Hoboken zwartgeel. N-VA-districtsraadsleden Carine Leys
en Kathelijne Toen deelden samen met het
bestuur en enkele enthousiaste leden N-VAballonnen uit aan de jongste Hobokenaren.
De oudere inwoners van het zuiderdistrict werden uitgenodigd om hun mening over Hoboken
te geven in onze Babbelbox. Verrassend veel
mensen vonden het best aangenaam wonen in
Hoboken. Maar onze camera registreerde toch
ook wel wat zorgen. Veiligheid, gebrekkig
groenonderhoud en vooral de afwezigheid van
een echt bruisend dorpscentrum met florerende
winkels, dat steekt de Hobokenaar wel.
Het is nu aan ons, N-VA Hoboken, om goede
keuzes te maken voor ons district en u ervan te
overtuigen dat uw belastinggeld goed besteed is!

De Hobokense jaarmarkt kleurt geel-zwart.

De Babbelbox
van de N-VA in actie:
eerst luisteren we
naar úw stem.

Cultuurcentrum voor Hoboken
In het najaar van 2012 leggen we eindelijk de eerste
steen voor een cultureel centrum voor Hoboken.
De hertekende plannen voor het Gravenhof houden
rekening met buurtprotest en zorgen voor een centrum op maat van de buurt.

In 2014 gaan de deuren dan eindelijk open. ‘Met belgerinkel naar Casa Louisa’ is misschien een mooie
opener voor deze cultuurplek. Neen, het gaat hier
niet om een toneelstuk, wel om een fietscampagne.
Daarmee kunnen we dan de laatste twijfels over verkeersoverlast en parkeerdruk wegwerken!

Welkom, Carine!
De N-VA telt sinds kort twee raadsleden in het districtshuis. Met Kathelijne Toen en Carine Leys zitten we nu met
een echt team in de raad.

Carine Leys
carine.leys@n-va.be

Zoals vele anderen vond Carine de weg naar de N-VA. Haar
eerste indrukken over de partij? “Warm, professioneel, weet
van aanpakken, een leuke bende.” Eigen stoef stinkt, natuurlijk. Dus als u ons niet gelooft, kom het dan zelf uitvinden. Contacteer onze raadsleden met al uw vragen,
opmerkingen en ideeën voor en over Hoboken!

Kathelijne Toen
kathelijne.toen@n-va.be

Een wijkschooltje voor Scanfil?
Op de oude Alcatel-site in het centrum van Hoboken zal vanaf 2012 een
nieuwe woonwijk worden uitgebouwd met een buurtpark, serviceflats en
zelfs een kinderopvang met 110 plaatsen.
Nieuwe gezinnen in Hoboken, dat kan alleen maar goed nieuws zijn. Maar het
betekent ook dat we de kinderen best dichtbij naar school kunnen laten gaan.
Nu al is er een tekort aan instroomplaatsen voor de kleuterklassen. En ook voor
het eerste leerjaar zijn de plaatsen beperkt.
“Onderwijs is een bevoegdheid van de stad, maar als vertegenwoordiger van het district hou ik de heren en dames
op ’t Schoon Verdiep toch graag bij de les”, aldus raadslid Carine Leys (N-VA). Tot op heden ligt haar goedgekeurde
advies voor een schooltje na één jaar nog steeds op het bureau van de bevoegde schepen. “Nieuwe woonwijken met
kinderopvang uitrusten is één zaak, de nood aan bijkomende scholen is minstens even belangrijk”, herhaalt Carine.

Voor de N-VA tellen alle jongeren mee!
(DEEL 1)
Alles kan beter! Zo ook het jeugdbeleid in Hoboken,
dat momenteel weinig leuke activiteiten voorziet voor
tieners.
Wat de jeugdschepen betreft, is dat een zaak van de
stad: jongeren van die leeftijd zijn mobiel en moeten
zich al naar ’t stad kunnen verplaatsen. Maar wij, ouders, zien het liever anders.
Een eerste fuif hebben we liever dichtbij … op fietsafstand. Daarom toch nog eens een oproep: “Doe iets
voor onze tieners en onze pubers! We zeggen het hier …
en straks ook in de districtsraad”, verzekert Carine Leys
(N-VA) ons nog.

(DEEL 2)
Alles kan anders! Zo ook met de Grabbelpasactiviteiten in Hoboken. De uitstapjes naar Planckendael,
Speelstad, het Groentemuseum, de Schorre of de Lilse
Bergen worden blijkbaar op één groep kinderen toegespitst. “Enkel deelnemers van 't Ravotkot”, lezen
we in de gids 'Hoboken speelt'.
Opmerkelijk, want diezelfde uitstapjes staan ook in een
brochure van de stad Antwerpen. En daar kunnen alle
kinderen wel inschrijven. Zonder voorwaarden.
Voor raadslid Kathelijne Toen (N-VA) kan dit niet door
de beugel. Ze drong er dan ook op aan om het bewuste
zinnetje uit de gids te schrappen. De Grabbelpas is er
voor alle kinderen die tijdens de schoolvakantie een uitstap willen maken. Want voor N-VA is elk kind gelijk.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

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
E: info@n-va.be www.n-va.be
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