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Denk mee na over de Kioskplaats en de Lelieplaats 2.0
De heraanleg van het eerste deel van de Kioskplaats, van de Kapelstraat tot aan het kruispunt rond de kerk, zit in de laatste 
rechte lijn. Hoog tijd dus om na te denken over de tweede fase van het Masterplan Hoboken-Centrum, met name de heraanleg 
van het tweede deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats. Een ambitieus project dat het centrum opwaardeert en zorgt voor een 
dorpsbeleving in de stad. 
Carine Leys, districtsschepen voor Openbare Werken en  
Wijkoverleg: “Het spreekt voor zich dat de aanpak van deze  
twee pleinen beslissend zal zijn voor de toekomst van deze  
centrale plek in ons district. Net daarom wordt er niet over  

één nacht ijs gegaan en wordt iedereen uitgenodigd om zijn 
ideeën en visie te delen. Alle voorstellen zijn welkom om er een 
leefbaar, bruikbaar en bereikbaar plein van te maken.”

BIN Draaiboom succesvol opgestart
Onder impuls van districtsraadslid Josée Snijders en haar echtgenoot Luc De Ranter, 
bestuurslid van N-VA Hoboken, werd een buurtinformatienetwerk (BIN) opgestart in 
wijk Draaiboom. Een BIN is een gecoördineerde samenwerking tussen de buurtbewoners  
en de politie, die informatie over het reilen en zeilen in de buurt uitwisselen.

Pogingen tot diefstal, straatraces, een verdacht rondtoerende camionette … In een BIN kunnen bewoners om het even welke 
verdachte situatie sneller signaleren aan de politie, die gericht actie kan ondernemen. Buurtbewoners gaan dus niet zelf over 
tot actie, maar houden oren en ogen open in de wijk. Ze zijn in feite menselijke  
camera’s voor de politie. Een BIN zorgt dus voor meer sociale controle en een  
verhoogd veiligheidsgevoel.

Groot succes
Maar liefst 110 bewoners hebben zich ingeschreven om mee een oogje in het  
zeil te houden in de wijk. Dat is zonder meer een groot succes. Op 3 juli werd  
BIN Draaiboom officieel ingehuldigd op het districtshuis in aanwezigheid  
van burgemeester Bart De Wever.

Dikke proficiat aan Josée en Luc voor dit initiatief.

Groen licht voor een vlotter verkeer (p. 2)Sportief Hoboken op zijn best (p. 2) 

Luc De Ranter en Josée Snijders

Carine Leys, districtsschepen voor Openbare Werken en Wijkoverleg

Waar kunt u uw creativiteit kwijt? 

•  Op tentoonstellingspanelen met verschillende thema’s die u tot en met 20 september in het Gravenhof 
en in het Stadsloket Hoboken vindt.

•  Tijdens de jaarmarkt op zondag 15 september in de Van Amstelstraat.
•  Via de website www.forumhoboken.be. Daar kunt u ook in dialoog gaan met andere Hobokenaars.

Op woensdag 25 september om 19 uur worden alle ideeën voorgesteld tijdens een infomoment in het 
districtshuis.
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Zaterdag 14 september
N-VA op de jaarmarkt
De jaarmarkt staat 
dit jaar volledig in 
het teken van  
75 jaar bevrijding. 
Daar hoort een 
heus bevrijdingsbal 
bij in een feesttent 
in park Sorgvliedt.

Zaterdag 21 september
Zwerfvuilactie
Het is niet omdat 
er geen verkie-
zingen voor de 
deur staan, dat 
N-VA Hoboken 
zich opsluit tussen 
vier muren. Op 
World Cleanup Day 
trekken we van 
10 tot 12 uur met 
verschillende  
ploegen de straat op om zwerfvuil op te ruimen.  
Komt u ons tegen? Aarzel dan niet en sluit aan!

Noteer in uw agenda

Sportief Hoboken op zijn best
In de laatste week van augustus hebben tal van sportverenigingen hun deuren opengezet voor de Hobokense 
sportdagen. Door het succes van de voorbije jaren werd er dit jaar een hele week van gemaakt in plaats van een 
weekend en ook nu was het succes overweldigend! Een Hobokenaar heeft een hart voor sport, dat is duidelijk.

Tal van verenigingen en sportclubs zetten hun deuren open en boden de  
gelegenheid om actief mee te doen of naar een wedstrijd te komen kijken.  
Voor ieder wat wils dus, en dat werd duidelijk geapprecieerd. Zo kon men  
tafeltennissen, petanquen, biljarten, duiklessen nemen, schaken, badmintonnen, 
korfballen, en zelfs tai chi en krolf, een combinatie van golf en cricket, behoorden 
tot de mogelijkheden. Wie gewend is om ‘rustiger te sporten’ kon genieten van 
een wedstrijd handbal, basketbal of zaalvoetbal.

Groen licht voor een vlotter verkeer
Hoboken buitenrijden was de voorbije maanden geen sinecure en dat is nog zacht 
uitgedrukt. Door een aantal proefprojecten met conflictvrije kruispunten rond  
de A12 moest u langer wachten op groen licht, met ellenlange files tot gevolg.  
Verkeersveiligheid is uiteraard zeer belangrijk, maar dat was meteen ook het  
probleem: van ‘verkeer’ was nog nauwelijks sprake. 

De veiligheidsmaatregelen schoten duidelijk hun doel voorbij. N-VA Hoboken 
kaartte de problematiek dan ook meteen aan bij schepen van Mobiliteit van de 
stad Antwerpen Koen Kennis. Hij verzekerde ons dat er evaluaties zouden volgen. 
Op basis daarvan deed het Agentschap Wegen en Verkeer intussen een aantal  
aanpassingen. Het volgt de situatie van zeer nabij op. Wordt zonder twijfel vervolgd.
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Bart De Wever I Burgemeester

“Na alle commotie rond de leeuwen-
vlaggen op Pukkelpop tonen wij graag 
dat dit een non-issue is voor ons. De 
Vlaamse Leeuw is geen negatief symbool 
maar een oprechte positieve uiting van 
onze Vlaamse fierheid. Wij nemen onze 
vlag daarom altijd mee naar alle feestelijk-
heden, van de Ronde van Vlaanderen over 
de Antwerp Pride tot het Bollekesfeest.”

Annick De Ridder 
Schepen van Stadsontwikkeling

“Schepen van Stads-
reiniging worden is 
geen geschenk, maar ik 
wil er wel een geschenk 
van maken voor de 
Antwerpenaar. We zetten 
alle mogelijke middelen 
in om sluikstorten te 
bestrijden. Want in een 
proper Antwerpen is het 
goed wonen.”

Fons Duchateau 
Schepen van Stadsreiniging

De N-VA voor u aan het werk

“Dit najaar leveren we het grootste deel 
van de Noorderlijn op. Reizigers kunnen 
binnenkort weer opstappen in het vernieuwde 
premetrostation Opera. Het Operaplein 
geeft aan de opera opnieuw de grandeur van 
weleer, en verwelkomt een hotel en enkele 
handelszaken. De archeologische resten aan 
de Kipdorpsite blijven zichtbaar vanuit de 
tram.”

Koen Kennis 
Schepen van Mobiliteit

75 jaar bevrijding
75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd. 
Maar de oorlog was nog niet voorbij. 
Pas begin oktober 1944 werden de Polder-
dorpen, Ekeren en Merksem bevrijd. En op 
13 oktober viel de eerste van de V-bommen 
die duizenden slachto� ers maakten en 
tienduizenden gebouwen van de kaart 
veegden.

Het onnoemelijke leed dat onze stad tijdens 
de oorlogsjaren trof, maakte meer dan 
twintigduizend doden: joods-Antwerpse 
families die de gruwelen van de Shoah niet 
overleefden, stadsgenoten die bedolven 
werden onder het puin, geallieerden en 
verzetslieden die vielen in de strijd om 
onze vrijheden.

Onze rechtsstaat, onze democratische 
waarden en de solidariteit binnen onze 
stadsgemeenschap mogen nooit vanzelf-
sprekend zijn. Deze zwartste bladzijden in 
onze geschiedenis moeten levendig gehouden 
worden in ons collectief geheugen. In dit 
75ste herdenkingsjaar versterken we daarom 
de herinneringscultuur voor onze kinderen 
en kleinkinderen. Met een uitgebreid 
programma voor het Bevrijdingsweekend, 
educatieve pakketten voor scholen, en 
nieuwe maatregelen om het verleden 
zichtbaar te maken in het straatbeeld. 

In 2024 zal er als sluitstuk een namen-
monument komen op de Noorderkaai aan 
het Loodswezen om alle slachto� ers te eren.

“De Lotto Arena is van 13 tot en met 
20 oktober opnieuw het toneel van de 
European Open, het grootste tennis-
tornooi van het land. Een unieke kans 
om Andy Murray en David Goffin aan 
het werk te zien in Antwerpen! We 
moedigen iedereen aan om te gaan 
supporteren en het thuisvoordeel 
maximaal uit te spelen.”

Ludo Van Campenhout 
Schepen van Sport

“Voldoende en kwaliteitsvolle 
kinderopvang blijft een prioriteit. 
De Barcelonanorm – die bepaalt dat 
er voor minstens 33 op de 100 kinderen 
onder de drie jaar een opvangplaats moet 
zijn – hebben we gehaald. Nu willen we 
de kwaliteit van de kinderopvang nog 
verhogen door de toelages te koppelen 
aan vereisten zoals een vormingsplan 
en een buitenruimte voor de kinderen. 
Verouderde initiatieven kunnen ook een 
toelage aanvragen voor renovatiewerken.”

Nabilla Ait Daoud 
Schepen van Kinderopvang

Antwerpen zal de slachtoffers 
van WO II nooit vergeten.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


