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HOBOKEN
Zomerbar in park
Sorghvliedt groot succes

HERAANLEG KRIJGSBAAN: N-VA DOET ER IETS AAN!
Iedereen heeft waarschijnlijk wel de bordjes ‘wegdek in slechte staat’ gezien
op de Krijgsbaan. Vooral het best wel ludieke onderschrift ‘doe er dan iets aan’
springt in het oog. Wat de grappenmaker van dienst evenwel niet wist, is dat
de N-VA al lange tijd, achter de schermen weliswaar, bezig is om een oplossing
uit te werken voor de erbarmelijke toestand van deze belangrijke invalsweg
voor Hoboken.

V.U.: Ludwig Van der Reysen - Moretusstraat 115A - 2660 Hoboken - hoboken@n-va.be

Het grote probleem was dat de weg niet onder de bevoegdheid valt van het district. Zomaar even snel een nieuw wegdek ‘gieten’, kon dus niet. Goede contacten
tussen het district en het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis zorgen
nu mogelijk voor een doorbraak.
De tijdelijke horecazaak in de
voormalige Orangerie in park
Sorghvliedt is inmiddels gesloten,
maar het was zonder meer een
voltreffer van formaat. Het gebouw
dat voorheen nog even dienst had
gedaan als administratief centrum
voor het district, stond al een tijdje
leeg. Het idee van een tijdelijke
zomerbar was dan ook snel
geboren.
Velen hebben er kunnen genieten
van een hapje en een drankje en
zagen dat het goed was. Zelfs het
feit dat de weergoden het een tijdje
hebben laten afweten, mocht de pret
niet bederven. Een meer dan geslaagde opzet dus. We hopen dat dit
volgend jaar herhaald kan worden.

Er wordt namelijk hard gewerkt aan een overdracht
van de Krijgsbaan van het
Vlaams Gewest naar de
stad Antwerpen. Daardoor
wordt een definitieve heraanleg op termijn mogelijk.
Omdat nog een winter
wachten hoe dan ook geen
optie was, worden onmiddellijk al voorlopige herstellingswerken uitgevoerd. De
N-VA doet er dus wel degelijk iets aan. Daar zal heel
Hoboken gebaat mee zijn!

Koen Kennis en Kathelijne Toen zorgden ervoor
dat er nu al voorlopige herstellingen worden
uitgevoerd aan de Krijgsbaan.

Wil je op de hoogte blijven van de meest recente weetjes
van onze afdeling?
Surf dan naar onze website:
www.n-va.be/hoboken
Heb je een vraag of een suggestie?
Contacteer ons gerust via
hoboken@n-va.be.

www.n-va.be/hoboken

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Volgende zitdag lokale politie afdeling Zuid
Het district organiseert regelmatig zitdagen met de chef van de lokale politie
afdeling Zuid. Elke Hobokenaar is daar welkom. U kan daar een vraag stellen
aan de politiechef of een bepaald probleem aankaarten. Hoe meer betrokkenheid van ieder van ons, hoe meer de politie rekening kan houden met onze
lokale bekommernissen.
Bij deze bent u dan ook van harte welkom op de volgende zitdag op maandag
1 december om 19.30 uur in het districtshuis.

Knipperlicht lost fileprobleem op
Paul De Ranter, voorzitter van de districtsraad in Hoboken, merkte terecht op dat de files op de Herenpolderbrug elke dag maar langer werden en bijgevolg voor steeds meer ergernis zorgden. Die
verkeerslichten aan het einde van de brug moeten daar voor iets tussen zitten, aldus Paul, die zijn bekommernis hierover prompt deelde
met het kabinet van de schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

Eén knappe vraag van districtsvoorzitter
Paul De Ranter was voldoende om het
probleem op te lossen.

Paul vroeg of de verkeerslichten niet op knipperstand gezet konden
worden. Op die manier zouden we meteen zien of zij effectief de
oorzaak zijn van het probleem. Zo gevraagd, zo gedaan en weg is
de file. Eén knappe knippervraag is voldoende. Super, Paul!

Hoboken draagt ‘sorgh’ voor zijn kasteeltjes
Het district geeft de kastelen in Hoboken een nieuwe, nuttige functie. Het kasteel Meerlenhof is inmiddels in gebruik
als duowoning, terwijl volop aan het Gravenhof wordt gewerkt om het om te vormen tot een cultureel centrum. Ook
aan het Cockerillhof is een woonfunctie toegekend, in een volledig nieuw kader.
Rest uiteraard nog het kasteel Sorghvliedt oftewel het districtshuis. Ook hierover is er nu goed nieuws. Het schepencollege
van de stad Antwerpen heeft namelijk het licht op groen gezet om een grondige restauratie van het kasteel te onderzoeken.
Dat was ook dringend nodig, aldus districtsburgemeester Kathelijne Toen.
Meer dan eens zorgde zware regenval ervoor dat
water binnen sijpelde, met schade aan het parket tot
gevolg. Als eerste zal dan ook het buitenschrijnwerk
hersteld worden, om verder onheil te voorkomen.
Daarnaast zullen, met het oog op energiebesparing,
voorzetraampjes worden geplaatst. De aanvang van
deze eerste fase is voorzien voor 2015.
Als de budgetten het toelaten, wordt op langere termijn wellicht ook nog de bepleistering van het kasteel
onder handen genomen. Er komen dan eveneens opnieuw luikjes aan de ramen. Het authentieke karakter
van het kasteel wordt dus zoveel mogelijk bewaard en
waar mogelijk hersteld.

Kasteel Sorghvliedt staat voor een
grondige restauratie.

hoboken@n-va.be

Burgemeester Bart De Wever zet strijd
tegen criminaliteit en overlast onverminderd verder
De Wever: “Ons drugsteam pakt elke maand zo’n 70 drugdealers op, en het aantal gewelddadige
diefstallen blijft dalen. Na onze preventiecampagne op de Brouwersvliet, daalde het aantal
inbraken in auto’s daar met 60 procent. ”Om de overlast rond het Centraal Station aan te pakken,
werd het alcoholverbod op de openbare weg uitgebreid. En door het bedelverbod in AntwerpenNoord kunnen mensenhandelaars niet langer grof geld verdienen op de kap van de zwaksten in
onze stad.

Van zeven taksen naar één voor horeca
“Momenteel zijn er zeven verschillende belastingen voor de horeca”, aldus Koen Kennis. “Dat
systeem leidt tot een grote papierberg voor stad en horeca en daarom vervangen we dit nu door
één horecabelasting.” De operatie zelf heeft weinig effect op het stadsbudget. De
belangenorganisatie Horeca Vlaanderen zette schepen Kennis in de bloemetjes: “Voor het eerst
werd er vooraf overleg gepleegd. In het verleden kregen we alleen maar te horen wat het
stadsbestuur had beslist.”

Nieuw Zuid wordt duurzaamste wijk
dankzij schepen Ait Daoud
Project Warmte@zuid is het warmtenetwerk dat gebouwd zal worden in de wijk Nieuw Zuid. Een
warmtenetwerk bestaat uit één centrale die energie levert voor zo'n 5 000 bewoners. Nieuw Zuid
wordt zo de duurzaamste wijk van Vlaanderen én het eerste grootschalige warmtenetwerk in
Vlaanderen dat als model zal dienen voor duurzaam energieverbruik. Op termijn wordt gekeken
naar het gebruik van restwarmte.

Extra zwembad Wezenberg voor Antwerpen
De uitbreidingswerken van zwembad Wezenberg zijn gestart. Als de werken volgens plan verlopen,
zal de nieuwe zwemkuip in het najaar van 2015 in gebruik worden genomen. Zo kunnen onze
Vlaamse topzwemmers zich optimaal voorbereiden voor de Olympische Spelen in Rio. “Het bad
wordt uitgerust met de laatste hoogtechnologische faciliteiten. Hiermee wordt Antwerpen hét
topsportcentrum voor zwemmen in Vlaanderen. Ook de Vlaamse regering met Vlaams minister voor
Sport Philippe Muyters investeert mee in deze uitbreiding”, zegt schepen voor Sport Ludo Van
Campenhout. Omdat de trainingen van de topsporters dan wegvallen in de bestaande Wezenberg en
de zwembaden Groenenhoek en de Schinde, komen er ook meer uren vrij voor publiek en scholen.

Restauratie Schyvenorgel gestart
Half september zijn de restauratiewerken aan het monumentale Schyvenorgel in de kathedraal
van Antwerpen van start gegaan. De provincie investeert zo'n 1,3 miljoen euro in de restauratie,
waarvan de Vlaamse overheid 60 procent op zich neemt. Gedeputeerde Luk Lemmens: “Het
Schyvenorgel is het grootste kerkorgel van ons land en een beschermd monument. De restauratie
zal zo’n drie jaar in beslag nemen, waarna het orgel beter dan ooit zal klinken. De demontage is nu
volop aan de gang.”

www.n-va.be/hoboken

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uitging geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Veereenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijjkt
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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