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HOBOKEN

www.n-va.be/hoboken

Er wordt werk gemaakt van Hoboken!

NIEUW PolItIEkaNtoor kIoSk-
PlaatS bIjNa klaar
De werken die gestart zijn begin 2012 
naderen stilaan maar zeker hun eind-
punt. Halfweg januari 2014 beginnen 
de inrichtingswerken. Die zullen 
vooral gericht zijn op klantvriende-
lijkheid. 

De drempel om het nieuwe politie-
kantoor binnen te stappen, zal dus let-
terlijk én figuurlijk zeer laag zijn. Nog 
heel even geduld en het is zover. In 
april-mei nemen we het pand effectief 
in gebruik. 

ook HEt vEIlIgHEIdSPlaN WErkt
Districtsburgemeester Kathelijne Toen 
pleegt geregeld overleg met de politie 
over de te volgen prioriteiten. De eer-
ste resultaten liegen er alvast niet om. 

Uit het tweejaarlijks criminaliteits-
overzicht van de Antwerpse politie 

blijkt inmiddels dat het aantal wo-
ninginbraken in Hoboken de eerste 
zes maanden van 2013 bijna met 50 
procent gedaald is ten opzichte van 
dezelfde periode in 2012! Er blijft 
inzake veiligheid uiteraard nog veel 
werk aan de winkel, maar we zijn 
alvast op de goede weg.

kaStEEltjES komEN EINdElIjk 
aaN dE bEUrt
Ondanks de budgettair moeilijke 
tijden is N-VA Hoboken er in de stad 
in geslaagd de herwaardering van het 
Gravenhof als investering te behou-

den. Eindelijk kan er dus effectief een 
echt cultureel centrum van gemaakt 
worden waar Hoboken al zolang op 
wacht.  De werken worden opgestart 
met aandacht voor de belangen van 
de buurtbewoners. 

De omgeving van het park wordt 
definitief als park gebied ingekleurd 
en de werfzone moet zo weinig mo-
gelijk hinder veroorzaken. Districts-
schepen van Cultuur Koen Raets kan 
het cultuuraanbod alvast beginnen 
uitbreiden!

Ook het Cockerillhof in de Ka-
pelstraat krijgt zijn langverwachte 

herbestemming. Dit gebouw wordt 
volledig gerenoveerd en omgevormd 
tot twee woningen. Op de plaats van 
de huidige container worden nog eens 
drie bijkomende eengezinswoningen 
voorzien. Tegelijkertijd wordt ook het 
publieke parkje met speeltuin behou-
den en uitgebreid. De werken zijn 
inmiddels gestart en eindigen einde 
2015. 

Wie rondloopt in Hoboken kan er niet meer naast kijken. Er wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in het openbaar 
domein. Mede dankzij haar goede relaties met het schoon verdiep is N-VA Hoboken er in geslaagd - waar nodig - op de 
juiste knoppen te laten drukken bij de opmaak van de meerjarenbegroting. Een greep uit de projecten die Hoboken 
zonder meer zullen doen heropleven.



De Antwerpse politie brengt de komende jaren het grootste deel van haar diensten samen in
één groot hoofdkantoor, dat de huidige ‘Oudaan’ en een aantal kleinere kantoren vervangt. 

De stadsdiensten zoeken naar een geschikte locatie. Zo komen er 150 extra agenten vrij 
voor het echte politiewerk.

Burgemeester Bart De Wever: “Politiemensen moeten geen kantoren bemannen maar wel
op straat de veiligheid van alle Antwerpenaars garanderen, dag en nacht. Door efficiënter te
werken zorgen we voor meer veiligheid in de stad zonder extra belastinggeld uit te geven.”

De reactiesnelheid van de politie wordt met deze nieuwe aanpak nog beter: 35 mobiele
kantoren zijn voortdurend op de baan en kunnen meteen tot actie overgaan als ze een 
oproep krijgen.

150 agenten meer op straat, minder achter hun bureau

www.n-va.be/antwerpen

Stijging aantal leefloners weegt op OCMW
Het Antwerpse OCMW moet fors in de buidel tasten voor zijn leefloners. Na een daling in 2012
zien we  in het eerste kwartaal van 2013 een serieuze stijging. Vooral de OCMW-klanten uit de
Europese Unie doen de balans naar rood overhellen. OCMW-voorzitter Liesbeth Homans: “Na
het eerste kwart van 2013 zijn er 500 leefloners meer dan vorig jaar. De verhouding tussen steun-
trekkers uit de Europese Unie en daarbuiten trekt scheef. De economische crisis doet vooral het
aantal EU-steuntrekkers  fors stijgen, met een belangrijk aandeel daarin voor Oost-Europeanen,
zoals Polen en Bulgaren. Mede hierdoor heb ik het budget moeten verhogen van 39 miljoen euro
naar 54,5 miljoen euro. Daarnaast onderschatte het vorige bestuur deze kost zwaar.” 

Nog meer inzetten op activering
Wie leefloon trekt en kan werken, moet zo snel mogelijk aan de bak komen. Daarnaast is activering dé sleutel tot
integratie. Maar Liesbeth Homans wil méér: “Ik heb een nieuwe cel opgericht om gestructureerder te werken. Want er
stromen vandaag nog te weinig leefloners door naar het ‘gewone’ arbeidscircuit.”

Beatrijslaan krijgt extra parkeerplaatsen
Vorig jaar startte de heraanleg van de Beatrijslaan op Linkeroever. Er werden intussen brede
comfortabele fietspaden gerealiseerd, maar er gingen ook heel wat parkeerplaatsen verloren. 
“Op vraag van de handelaars en de bewoners heb ik begin dit jaar laten onderzoeken of er toch nog

parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden tegen de middenberm”, zegt schepen voor Publiek
Domein Ludo Van Campenhout. “Tussen het Frederik Van Eedenplein en de Abraham
Verhoevenlaan zullen tegen het einde van het jaar nog 44 parkeerplaatsen worden aangelegd.
We brengen hier momenteel de bouwvergunning voor in orde.”

Zoo heeft bouwvergunning beet
Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ondertekende onlangs de bouwvergunning
voor het hoekgebouw van de Antwerpse Zoo. Intussen gaat de afbraak van de gebouwen in de
Carnotstraat onverminderd voort. De vernieuwing van het gebouw en de binnenplaats aan de
ingang van de zoo zijn een belangrijk element in de stadsvernieuwing van dit bestuur. 
“Zo kan er weer een mooi stukje Antwerpen herleven”, zegt Van de Velde. 
Het gaat om het gebouw waar vroeger de Paon Royal en de ledenservice zaten. De historische
gevel blijft behouden en daarachter wordt het nieuwe congrescentrum gebouwd.

Heel wat straten in de stad lopen op het einde dood voor autoverkeer, maar fietsers of voetgangers
kunnen wel nog doorsteken. “Als fietsers en voetgangers wel door kunnen, zal er een duidelijke
sticker worden aangebracht worden op het verkeersbord die deze doodlopende straat aanduidt”,
zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Door bewoners attent te maken op de korte door-
steken, stimuleren we wandelen en fietsen in plaats van autogebruik voor korte verplaatsingen.
Korte doorsteken betekenen namelijk vaak tijdswinst!”

Doodlopende straten voortaan 'doorlopend' 
voor fietsers en voetgangers
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EErStE tEkENEN vaN SENIorEN-
flatS oP groEN–zUId INmIddElS 
zIcHtbaar
Achter de sporthal Extra Time tonen 
zich inmiddels ook de eerste verwe-
zenlijkingen van het totaal nieuwe 

project Groen-Zuid. Het Zorgbedrijf 
is al gestart met de bouw van de ser-
viceflats en dat is uiteraard nog maar 
het begin. De volledige verkavelings-
vergunning is inmiddels immers 
definitief goedgekeurd. In  januari 
2014 kan reeds gestart worden met 
de wegwerkzaamheden om en rond 
de parking van de sporthal. De ef-
fectieve start van de (voor)verkoop 
van de woningen is voorzien voor de 
periode april-juni 2014.

ook NIEUW IN HobokEN: 
bloEmENtorENS
Een bloemetje doet het altijd! De 
gekende bloemenmanden werden 
alvast uitgebreid. Maar nu zijn er ook 
de enige echte bloementorens. Geen 
beter “welkom in Hoboken” dan 
met zo’n prachtige bloementorens 
op de diverse invalswegen. Ook de 

Hobokenaar zelf is er uiteraard mee 
gebaat. Iedereen ziet ze, iedereen 
spreekt erover, de bloementorens 
kunnen iedereen bekoren. Een echt 
thuis gevoel dus, waar je ook bent in 
Hoboken. Bloemen werken!

Er wordt werk gemaakt van Hoboken! (vervolg)

’t Stad nog bereikbaar voor Hobokenaren: nu nog nieuwe tramtoestellen 
op lijn 4
Dit najaar en vooral in 2014 starten er enkele belangrijke werven in het zuiden van de stad: 
fietspaden worden aangelegd op de Singel, de Brederodestraat wordt in een nieuw kleedje 
gestoken en er komt een tramverlenging tussen het Bolivarplein voor het nieuw Justitiepa-
leis en de Brederodestraat. 

Uit een vraag van N-VA-gemeenteraadslid Carine Leys bleek dat de stad zich zeer goed 
heeft voorbereid, samen met het Vlaams Gewest. Het levert de nodige inspanningen om 
de stad bereikbaar te houden vanuit het zuiden. Intussen blijft het nog wel wachten op mo-
derne tramtoestellen die Hoboken bedienen. De laatste PCC-trams – die bijvoorbeeld nog 
op lijn 4 rijden - zijn niet meer van deze tijd.

centrum Hoboken prioriteit voor winkelbeleid ’t Stad 
Schepen voor Middenstand Koen Kennis heeft zijn nieuwe beleidsnota detailhandel 
bekend gemaakt. Voor hem zijn alle winkels – ook de individuele bakker en beenhouwer 
in uw straat – van groot belang voor de stad en haar districten. 

Belangrijk is dat er in heel de stad prioritaire winkelgebieden worden aangeduid waarop 
de volgende jaren zal ingezet worden. Ook het centrum van Hoboken werd aangeduid 
als prioritair winkelgebied. 

“Dat betekent dat er naast geplande werken ook ingezet zal worden op andere 
maatregelen zoals ondersteuning bij evenementen”, aldus N-VA-gemeenteraadslid 
Franky Loveniers (foto). En nog belangrijker: het district Hoboken zal meer betrokken 
worden bij dat beleid.

Carine Leys



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur: De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
Woensdag 9 oktober, 20 uur: ICC, Citadelpark, 9000 GENT
Maandag 14 oktober, 20 uur:  7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:  Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Maandag 21 oktober, 20 uur: Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

De Onderwijsronde
van Vlaanderen

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen. 

Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden. 

Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

Kom eens aan het bord …

De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer. 
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld. 
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij 
schrijven dagelijks het concrete 
verhaal van morgen.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?

• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs

naartoe? En waarom?

Iedereenwelkom!
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