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Vinkenveldenplein 28
2660 Hoboken

N-VA: kritisch over beleid spookschepen van Hobokense sp.a
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Vermist: schepen van Jeugd
Al jaren is het een publiek geheim: de schepen van Jeugd
Brahim Razzok (sp.a) bakt er niets van. Voor de Hobokense jeugdverenigingen en jeugdraad is hij onzichtbaar en
op het veld is hij totaal afwezig. Dat hij op de districtsraden
vaak verstek laat gaan, is daarbij slechts een detail.
KRITIEK UIT EIGEN RANGEN
Na vijf jaar kon ook de lokale sp.a er niet meer naast kijken.
“Hij zal moeten beloven zijn job volwaardig uit te oefenen”,
klonk het wat flauwtjes bij districtsvoorzitter Johan Felix
VERMIST:
(sp.a). Stadsvoorzitter Guy Lauwers van de socialisten zei
schepen
het duidelijker: “Dit kunnen we van geen enkele van onze
van jeugd.
mandatarissen aanvaarden.” En collega-schepen Annemie
Langmans zei waar het op stond: “Het zou wenselijk zijn dat
hij ofwel zijn job zou doen, of zich zou laten vervangen.”
PROBLEMEN STAPELEN ZICH OP
De N-VA-raadsleden Carine Leys en Kathelijne Toen hadden
de vele problemen al veel eerder aangekaart. “De jeugschepen
kent zijn eigen actieplannen niet, op de jeugdraad kennen ze
hem niet, belangrijke projecten werden niet of slecht uitgevoerd en voor de tieners en pubers van ons district is er niets
voorzien”, vindt een kritische Carine Leys (N-VA).
ZES JAAR VERLOREN
En wat doet jeugdschepen Brahim Razzok na de vele kritiek,
ook van eigen partijgenoten? Hij blijft zitten en belooft vanaf
nu aanwezig te zijn op de districtsraden. Of de Hobokense
jeugd daarmee gebaat is, durven we te betwijfelen. “Want op
het veld blijft hij totaal afwezig”, aldus een teleurgestelde
Kathelijne Toen.

We trekken ook in 2012 verder
aan hetzelfde zeel!

Kathelijne Toen
kathelijne.toen@n-va.be
Carine Leys
carine.leys@n-va.be

Hoboken, ook wel
GROEN ZUID!
“Achter ’t Kiel wonen ook nog
mensen”, hebben we bij N-VA
Hoboken vaak gedacht. Want de
burgemeester van ’t stad hebben we
hier in Hoboken niet veel gezien de
voorbije zes jaar ...
Gelukkig is niet iedereen op ’t
Schoon Verdiep ons vergeten want
schepen Ludo Van Campenhout
(N-VA) erkent nu duidelijk dat stadsvernieuwing zich niet mag beperken
tot de stad binnen de Ring. “Ook in
de districtengordel rond Antwerpen
is nood aan stadsvernieuwing”,
aldus de schepen.
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BETAALBAAR WONEN
Met de bouw van de nieuwe woonwijk Groen Zuid op de oude Scanfill- en Alcatel-site krijgt Hoboken een stevige impuls. De wijk - zeg maar dorp - geeft plaats aan vijfduizend nieuwe Hobokenaren. En het accent ligt op
betaalbare gezinswoningen en een kinderdagverblijf. Maar met 120 serviceflats en een dienstencentrum worden ook de senioren niet vergeten. Zoals de N-VA heeft gevraagd zou ook het merendeel van de sociale woningen voor verkoop dienen.
GROOT BUURTPARK
Wat minder geweten was: we krijgen er
weer een stevige lap groen bij. Niet minder dan zes voetbalvelden worden ingekleurd door een buurtpark. En de wijk
zelf krijgt een fietstunnel onder de
spoorweg en ondergrondse parkeerplaatsen. “Hopelijk herleeft hiermee ook
het winkelcentrum in Hoboken”, besluit
Hobokens N-VA-voorzitter Franky
Loveniers. De eerste fase van de bouw
zou al in 2013 kunnen starten, zodat de
eerste inwoners in 2015 hun woning
kunnen betrekken.
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Vlaams minister van sport in Hoboken
Op 14 november kwam Philippe Muyters, Vlaams minister van
sport, naar Hoboken om te luisteren naar de sportclubs in Hoboken. Vertegenwoordigers van verschillende sportclubs lieten er hun
stem horen over het lokale sportbeleid.
N-VA raadslid Carine Leys noteerde ijverig de belangrijkste uitdagingen
voor het sportbeleid van het district Hoboken:

S

ubsidies zijn er niet alleen voor de ‘bevriende sport-vzw’s’. Alle Hobokense sportclubs moeten op een of andere vorm van ondersteuning kunnen rekenen.

P

robeer Hobokense sportclubs hier te houden. Het district moet inspraak krijgen in het beheer van de bovenlokale sportfaciliteiten.
Want het zou niet mogen dat onze clubs tot buiten Antwerpen moeten
uitwijken voor sportbeleving.

Vlaams minister Muyters en Carine Leys
van N-VA Hoboken: op de bres
voor een sportief Hoboken.

O

nderhoud van sportinfrastructuur is even belangrijk als het verder uitbouwen van nieuwe sportmogelijkheden
zoals kunstgrasvelden of een Finse piste.

R

aad vraag je aan een sportraad. De meeste clubs kennen dezelfde problemen: administratieve rompslomp, inzet
van vrijwilligers en dalend aantal leden. Sommige van die problemen kunnen we door samenwerking verbeteren via een actieve sportraad.

T

opsport is leuk, maar lokaal sportbeleid moet inzetten op iedereen: van de recreatieve jogger tot de sportclubs
die vooral een sociale functie hebben of inzetten op jeugdwerking.

N-VA Hoboken wikt en weegt

EEN NIEUW POLITIEKANTOOR IN 2013
Aan de Kioskplaats zal ter vervanging van het oude
kantoor een nieuw wijkkantoor komen. De nieuwbouw
moet klaar zijn tegen de zomer van 2013 en is op maat
gemaakt van de lokale politie.
BERKENRODELEI TERUG OPEN
Een mooie, nieuwe straat voor inwoners en zij die vanuit Polderstad het centrum van Hoboken willen bereiken. Door onze middelen vooral in te zetten op het
onderhoud en de heraanleg van onze wegen maken we
werk van Hoboken.

NU NOG WACHTEN OP … DE WIJKAGENT
Een uitstekende kans om de wijkagent opnieuw te leren
kennen. Want de helft van de Antwerpenaars kent zijn
of haar wijkagent niet. Daarom moet het volgende districtsbestuur rechtstreeks kunnen overleggen met de lokale politie. Iets wat nu niet kan!
NU NOG WACHTEN OP … GROEN LICHT
Aan het kruispunt bij de spoorweg blijft het echter
wachten … op groen en op slimme lichten. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan een optimale afstelling
van de lichten. Dus nog even geduld …

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.
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