
Begin dit jaar vroeg Hobokens N-VA-bestuurslid Kathelijne Toen aan Vlaams
minister Geert Bourgeois (N-VA) om op te treden tegen de verregaande ver-

waarlozing van het Belvédère in het park Sorghvliedt.

De Vlaamse administratie
luidde na een plaatsbezoek
de alarmklok en stelde de
stad Antwerpen in gebreke.
Daarom trok N-VA Hoboken
met enkele militanten en een
hogedrukreiniger onder de
arm op pad, zoals u kunt
zien op de foto’s. 

MET ALLE PARTIJEN
En eindelijk bewoog ook de
stad! Er zal een restauratie-
dossier worden opgestart,
beloofde men ons. “Belang-
rijker dan pluimen op onze
eigen hoed te steken, is dat
we nu met alle politieke par-
tijen in Hoboken het stads-
bestuur op haar verantwoor-
delijkheid blijven wijzen”,
hoopt afdelingsvoorzitter
Franky Loveniers. 

ZINVOLLE INVULLING
De N-VA pleit er intussen voor om de cultuur-
raad mee te laten nadenken over een zinvolle
invulling van dit stukje Hobokens erfgoed. 

Nu ook N-VA-secretariaat in hartje Antwerpen!
Vlaamse Kaai 10
T. 03 289 06 79 - stad.antwerpen@n-va.be 

Openingsuren secretariaat:
9.30-12 uur en 13-16.30 uur 
Gesloten op woensdag 

Bent u in de buurt, spring gerust eens binnen!

Wonen, werken en vrijetijdsbeleving
in Hoboken aangenamer maken. Dat
is het doel van een nieuw Masterplan
voor Hoboken-centrum. Niemand die
daar tegen kan zijn! Toch zullen we
nu keuzes moeten maken die ons zui-
derdistrict vorm geven. 

De visietekst van het Masterplan is het
startschot voor dat debat. Maar ook een
vertrekbasis die om bijsturing vraagt.
Want de parkeervisie in dit plan kan
niet door de beugel. Betalend parkeren
in het centrum van Hoboken en negen
randparkings in Hoboken voor lang
parkeren: daar kan voor de N-VA geen
sprake van zijn. 

“Wie dat voorstelt voor ons dorpscen-
trum, is blijkbaar nog nooit in Hoboken
geweest”, vindt N-VA-bestuurslid Ka-
thelijne Toen. Gelukkig zien alle poli-
tieke partijen in Hoboken in dat deze
plannen niet goed zijn voor ons com-
mercieel hart. 

Belangrijker is wat u denkt! U vindt
daarom op onze website alle informatie
terug over dit Masterplan, zowel de vi-
sietekst als de opmerkingen van N-VA.
U vindt ze op www.n-va.be/hoboken 

(Lees verder op pagina 2)

Wat vindt u van het Masterplan 
Hoboken? Laat het ons weten : 

kathelijne.toen@n-va.be

Nieuw Masterplan 
voor Hoboken

Wat vindt u?
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N-VA redt Hobokens erfgoed

V.U. Bart Van Camp
Vinkenveldenplein 28
2660 Hoboken

N-VA Hoboken gaf de Belvédère in
park Sorghvliedt een flinke beurt.

“Ter plekke stelden we ontzet vast
dat de situatie nog erger is dan ge-
dacht”, merkte Kathelijne Toen op. 



Vorig jaar voerde de Hobokense seniorenraad een actie om het sys-
teem van meldingskaarten systematischer te gebruiken en om voor
elke hindernis, bijvoorbeeld een verzakte stoeptegel, een aparte
melding in te dienen. 

Wat voor de doorsnee Hobokenaar een beetje ergernis kan opwek-
ken, kan voor senioren of minder mobiele mensen een heus obstakel
betekenen. In Ekeren ging men nog verder en organiseerde men op
initiatief van de seniorenraad een echte knelpuntwandeling. Tijdens
de wandeling werd zelfs een rolstoelgebruiker uitgenodigd om ook
de obstakels voor mensen met een handicap te noteren. Het resultaat
was verbluffend: men bracht bijna 300 knelpunten in beeld, waarvan
vele vrij snel konden worden opgelost.

WIJK PER WIJK
Een goed idee, dacht N-VA Hoboken. Maar dat ziet sp.a-schepen van
senioren, Yeliz Citak, even anders: volgens haar moeten ambtenaren
dit opnemen en zou het te veel vergen om dit voor heel Hoboken te
doen. Nochtans kan men een dergelijk initiatief perfect op wijk-
niveau organiseren. Dat bewees een lid van de seniorenraad die de
hele wijk Moretusburg afstapte en systematisch de knelpunten
meldde. N-VA Hoboken spreekt dan ook van een gemiste kans.

Ons oordeel

Masterplan Hoboken-Centrum:
hopelijk niet het zoveelste plan in de rij

Gemiste kans: geen knelpuntwandeling in Hoboken

1. Parkeervisie grondig bijsturen
• Niet betalend parkeren in centrum, 

wel een ondergrondse parking.
•Negen randparkings voor een dorpscentrum: 

neen, dank u.

2. Kansen grijpen, sluipverkeer vermijden
• Winkelcentrum mee laten genieten van voetbal-

stadion en bedrijvenzone op Petroleum-Zuid.
•Verkeer naar Petroleum-Zuid en voetbalstadion

over spoor en water, niet door woonwijken.

3. Keuzes maken = belastinggeld uitsparen
• Samen projecten kiezen die het verschil maken. 

Gericht investeren, niet rondstrooien!
• Plannen maken is goed, de schop in de grond 

steken is beter!

4. Wonen meer aandacht geven
• Woonwijken kindvriendelijk maken, school- en

speelroutes nog veiliger maken.
• Bussen in woonwijken: mag het ietsje minder 

en vooral … stiller?

N-VA Hoboken heeft het Masterplan Hoboken-Centrum grondig gelezen. En ja, we moeten dit aan-
grijpen om samen Hoboken te geven wat het verdient! Maar dan moeten we dit plan eerst evenwichti-

ger maken en willen we sommige voorstellen bijsturen.

Daarom stellen wij dit klavertje vier voor om deze visietekst nog beter te maken. 

Een knelpuntwandeling kan honderden
knelpunten in beeld brengen. Een goed

idee, vond N-VA Hoboken. 

Meer info: www.n-va.be/hoboken
Nog vragen of opmerkingen? 

Contacteer kathelijne.toen@n-va.be



Samenleven bevorderen in sociale woningen

Sociaal wonen betekent in Antwerpen een mix
van talen en nationaliteiten. Dat dit wel eens voor

leefbaarheidsproblemen zorgt, moeten we niet onder
stoelen of banken steken. Alle initiatieven om het 
samenleven te bevorderen zijn daarom welkom. 

GEEN CONCIËRGES
Spijtig genoeg maakt niet iedereen daar gebruik van. Zo
viste Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans uit dat
Woonhaven, dat via de sociale economie een beroep
kon doen op een aantal conciërges, er tot hiertoe geen
enkele in dienst nam wegens ‘te druk met de fusie-
operatie’. Ook het profiel van de conciërges – ze moeten
langdurig werkloos zijn – staat Woonhaven blijkbaar
niet aan. Gent telt intussen negen conciërges die zeer
nuttig werk verrichten in en rond de sociale woningen.
Ondanks alle berichten over sluikstort, vandalisme, cri-
minaliteit, … lijkt Woonhaven vooralsnog geen proble-
men te zien. 

TAALTEST 
Ook op Vlaams niveau kan
het nog beter. Zo werd in
2008 de taalbereidheid voor
sociale huurders ingevoerd.
Liesbeth polste bij Vlaams
minister van Wonen Freya
Van den Bossche naar de ef-
fecten van de maatregel. Het
resultaat is pover: slechts één
bewoner werd beboet we-
gens het niet naleven van de
taalvereisten. Liesbeth stelt
dan ook voor dat de huisves-
tingsmaatschappijen de taal-
en inburgeringsgegevens
beter registreren en zelf na-
gaan in welke mate de huur-
der Nederlands spreekt en
ingeburgerd is. Voor de N-VA
blijft kennis van de taal im-
mers dé sleutel tot integratie. 

Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans: 
“Sociale huurders moeten geen boek van Hugo Claus kunnen

lezen, maar ze moeten wel aan hun buren kunnen vragen
wanneer het vuilnis moet buitenstaan.”

LAAT U HOREN!
U wilt uw hart eens luchten over uw ervaringen
met sociaal wonen in Antwerpen? Spring dan op
vrijdag 10 juni, vrijdag 24 juni of vrijdag 1 juli bin-
nen op het N-VA-secretariaat aan de Vlaamse Kaai
10, 2000 Antwerpen. U bent welkom tussen 12 en
17 uur.

Woordje van de voorzitter 

Waarom niet?

Een goed jaar geleden besloot ik mij in te zetten voor
de N-VA. Vanuit mijn omgeving kreeg ik de vraag:
“Waarom zou je dat nog doen, naast je gezin en een
voltijdse job? Waarom hou je het niet bij een rustig
gezinsleven, ga je niet af en toe uit eten, naar de film
of trek je erop uit?”

Er kriebelde echter iets. Ik heb nooit weggestoken dat
het Vlaamse gedachtegoed mij erg nauw aan het hart
ligt. Zo kwam ik vanzelf terecht bij de N-VA. Door nu
de stap te zetten, beken ik kleur. Niet alleen op natio-
naal niveau, maar ook lokaal. Het is net daar dat ik mijn
steentje wil bijdragen.

Bij de N-VA staan verantwoordelijkheid, respect voor
ieders rechten en besef van eigen plichten hoog in het

vaandel. Waarden waar we dagelijks aan moeten wer-
ken. Met die waarden kunnen we tot een veilige, pro-
pere en aangename straat, wijk en district komen. Een
gemeenschap waar je je kinderen met een gerust gevoel
kan laten buitenspelen en naar school kan laten gaan.

Daaraan kunnen meewerken binnen een partij die be-
wijst dat ze doet wat ze zegt, dat is
wat ik wil! Dan is de vraag niet lan-
ger “Waarom zou je dat doen?”,
maar wel “Waarom zou je het niet
doen?”

Franky Loveniers
Voorzitter N-VA Hoboken 
franky.loveniers@n-va.be



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


