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LET OP! SCHOOL
Opletten is niet alleen iets voor de kinderen
in de klas maar ook voor de weggebruikers in de buurt van een school. De Stad
Antwerpen heeft een actieplan klaar dat er
moet voor zorgen dat schoolomgevingen
veel veiliger worden. Zo krijgen alle scholen in de districten niet alleen het bordje
‘school’ maar ook een herkenbare vlaggenmast en grondstickers. Hoe duidelijker
immers voor de weggebruiker dat hij in de
buurt komt van een school, hoe beter.
Dat vond ook districtsraadslid Christel
Schepers (N-VA), die prompt het voorstel
op tafel legde om de veiligheid rond de
scholen in Hoboken nog te vergroten door
het aanschaffen van duidelijk herkenbare
fluo verkeersmannetjes, de zogenaamde Veilige Viktors. Deze fel gekleurde
mannetjes kunnen dan door de scholen
geplaatst worden aan de oversteekplaatsen waardoor het nog duidelijker wordt
voor de weggebruikers dat ze hun snelheid
moeten aanpassen. Door hun waarschuwingsvlag vallen ze immers extra hard op
in de drukke schoolomgevingen.
Een schitterend voorstel uiteraard. Hoe
veiliger een schoolomgeving, hoe beter! Veilige Viktor zal ongetwijfeld snel
de vriend worden van alle kinderen in
Hoboken!

Christel Schepers met “Veilige Viktor”

Kathelijne Toen, Koen Raets en Nabilla Ait Daoud bij het aankondigingsbord van
Talentwerkt@gravenhof

Talentenjacht voor jongeren
Jongeren op zoek laten gaan naar hun eigen
talenten om ze zo beter voor te bereiden
op de arbeidsmarkt. Dat was samengevat
het doel van Talentwerkt@gravenhof, een
uniek evenement dat op initiatief van het
districtsbestuur is doorgegaan op 18 mei in
ons cultuur – en jeugdcentrum Gravenhof.

dat is zonder meer een succes. We kunnen
als overheid immers wel mogelijkheden
creëren voor jongeren, het is en blijft aan
henzelf om daar ook effectief gebruik van
te maken. De hoge opkomst bewijst alvast
dat dit soort initiatieven meer dan welkom
zijn.”

Samen met de stedelijke diensten alsook
VDAB en jongerenorganisatie Formaat
werd de nadruk gelegd op het ontdekken
en gebruiken van talenten bij jongeren die
op de arbeidsmarkt komen. Weten wat je
graag doet en goed kan, is immers cruciaal
om een goede studiekeuze te maken of het
juiste werk te vinden.

Naast de jongeren zelf waren er ook tal van
werkgevers aanwezig die op hun beurt op
zoek zijn naar getalenteerde jongeren. Ze
konden zichzelf voorstellen en toelichten
welke talenten ze precies nodig hebben.
Jongeren en werkgevers waren zo zeer aanspreekbaar voor elkaar en dat is uiteindelijk
toch de start van alles.

Schepen van Lokale Economie Koen Raets
(N-VA) was alvast laaiend enthousiast:
“Niet minder dan 300 jongeren hebben
we op eigen talentenjacht laten gaan en

Een zeer geslaagd initiatief dus, vonden ook
Kathelijne Toen (N-VA), districtsvoorzitter
en schepen van Jeugd, Stad Antwerpen,
Nabilla Ait Daoud (N-VA)
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Jarenlange ijver van N-VA Hoboken werpt vruchten af
Restauratie Belvedère gaat van start
Dit bekende paviljoen in park Sorghvliedt verkeert al jaren in
een zorgwekkende toestand, tot ergernis van velen. N-VA Hoboken ijvert er al jaren voor om het paviljoen in ere te herstellen. Het is per slot van rekening een stukje erfgoed waar menig
Hobokenaar goede herinneringen aan heeft.

Inmiddels schrijven we medio 2016 en kunnen met enige
fierheid de start aankondigen van de restauratiewerken. Na het
bouwverlof begint men er echt aan en dat wordt in de kijker
gezet met een buitenexpo die u een beeld geeft van hoe het was
en hoe het zal worden. Kom zeker een kijkje nemen, het wordt
ronduit prachtig, aldus een terecht fiere Kathelijne Toen, districtsburgemeester (N-VA).
Na de restauratie zoekt het district
Hoboken een creatieve invulling
voor de Belvedère. Gedacht wordt.
aan een vertelruimte voor kinderen, open ateliers voor kunstenaars
of exporuimte. Het kan verder
ook benut worden als ceremonieruimte voor huwelijksceremoniën
of inhuldigingen. Mogelijkheden
genoeg dus.

Kathelijne Toen
Districtsburgemeester

Lentepoets Belvedère in 2011
De Vlaamse administratie stelde al in 2011 de stad Antwerpen
in gebreke voor de gebrekkige toestand van het paviljoen. N-VA
Hoboken sprong dan ook op de kar en ijverde van bij het begin
voor de opstart van een restauratiedossier. Bij wijze van ludieke
actie hielden enkele militanten alvast een lentepoets om de ergste graffiti te verwijderen en smukten ze de vervallen Belvedère
op met enkele kleurige paasbloemen. De eerste stappen om dit
stuk Hobokens erfgoed te redden, waren gezet.
In 2015 kwam er uiteindelijk schot in de zaak. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) keurde een restauratiepremie goed voor het paviljoen en de afkalvende heuvel en ook
de Stad Antwerpen doet ter zake een mooie inspanning. De niet
aflatende ijver van N-VA Hoboken en uiteraard de goede contacten met de bevoegde overheden, werpen dus hun vruchten af!

Sfeerbeeld Belvedère na restauratie
© Tv Bormans Rozemarijn- Karuur architecten bvba

Zomerbar terug geopend!
Na de vorige succesvolle edities werd ook dit jaar een uitbater gezocht en
gevonden voor de pop-upbar in park Sorghvliedt. Ook tijdens deze zomer kunt
u dus in de voormalige Orangerie komen genieten van een hapje en een drankje.
Wij zijn alvast van de partij als het weer wat meevalt, u toch ook ?

Noteer alvast in uw agenda
•
•

hoboken@n-va.be

21 augustus 2016: N-VA Hoboken komt naar u toe en bezoekt deze keer de
hoofdstedenwijk, omgeving parking GB: kom gerust langs voor een praatje,
een vraag, een suggestie enzovoort.
19 september 2016: Jaarmarkt: Ook N-VA Hoboken is dan weer van de
partij.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
DENKEN.DURVEN.DOEN.

Fietsostrades
verdienen zichzelf
dubbel en dik terug
Elke euro investering in fietsostrades
levert 2 tot 14 euro aan gezondheidsvoordelen op. Dat berekenden onderzoekers de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO).
“Elke euro die de provincie investeert in de aanleg van een stuk
fietostrade betaalt zich dubbel en
dik terug in gezondheidsvoordelen.”,
legt Luk Lemmens, gedeputeerde
van Mobiliteit uit. “Op twintig jaar
tijd leveren de investeringen van de
provincie meer dan een half miljard
euro winst op! Door betere fietspaden gaan de mensen immers meer
fietsen en bewegen, waardoor ze
gezonder blijven en minder ziek zijn.
Wie elke dag naar het werk fietst, is
minder vaak ziek.”

Criminaliteit daalt voor het derde jaar op rij
Burgemeester Bart De Wever:

extra mensen op het terrein bij om onze
”In 2015 daalde de criminaliteit in Antstad veiliger te maken en aanspreekbaar te
werpen met 13 procent. Ten opzichte van
zijn voor de Antwerpenaar.”
2012 is de criminaliteit zelfs met 23 procent
gedaald. Het aantal woninginbraken nam
vorig jaar met 5 procent af. Andere categorieën als agressieve diefstallen, overvallen
en drugsmisdrijven dalen eveneens. De
harde aanpak van drugoverlast de voorbije
jaren werpt vruchten af: samen met de
drugdealers verdwijnt ook de overlast die
zij met zich meebrengen. De reorganisatie
van de lokale politie loont. Er kwamen 150

Restanten Huidevetterstoren blootgelegd
Vorige maand zijn naar aanleiding van de werken van de
Noorderlijn de restanten van
het bastion Huidevetterstoren ter hoogte van de Frankrijklei blootgelegd.
Dit bastion werd als laatste
van de negen monumentale
bolwerken gebouwd en was
haast onverwoestbaar. De
komende twee jaar zullen nog
delen van deze verdedigings-

De provincie Antwerpen investeert
heel wat in fietsostrades, want
fietsers staan niet in de file en stoten
geen uitlaatgassen uit. “Vorig jaar
is de fietsostrade Antwerpen-Mechelen afgewerkt en de komende
jaren investeren we onder andere
in de verbindingen naar Essen, Lier
en Gent.”, aldus Luk Lemmens.
“Met deze investeringen helpen we
dus niet alleen de verkeersknoop
te ontwarren, maar zorgen we ook
voor heel wat gezondheidsvoordelen.
Deze studie bewijst dat investeren in fietsinfrastructuur loont. De
provincie Antwerpen wil daarom
blijven inzetten op fietsostrades en
zal lokale besturen ondersteunen die
werk willen maken van kwalitatieve
fietsinfrastructuur.”
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Vijf laureaten voor
ontwerp Steen
Koen Kennis, schepen van Toerisme:

“Het Steen is het oudste gebouw van Antwerpen en een iconische trekpleister voor
bewoners en bezoekers. Daarom willen we
van deze site een state-of-the-art toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum maken. Hier zet een belevingsvolle introductie hen op weg voor een ontdekkingstocht
door Antwerpen. Het Steen zal onder
meer ticketverkoop en exposities combineren, als aankomst- en vertrekplaats fungeren voor toeristische activiteiten en de
lange geschiedenis van Antwerpen tonen.
Tegen
augustus
dienen
vijf laureaten een
voorontwerp in.”

muur weer zichtbaar worden.
‘De monumentale resten van
de Kipdorpbrug, het bastion
en de stadsmuur zullen vanaf
2018 permanent zichtbaar
blijven in een openluchtsite.
Tijdens de heraanleg van
de zuidelijke Leien werd het
Keizersbastion al opgegraven.
Dit is reeds te bezichtigen in
de parking Nationale Bank’,
zegt schepen van Onroerend
Erfgoed Rob Van de Velde.

Abou Jahjah:

deel van het probleem
Schepen van
Integratie Fons
Duchateau in Knack:

“Ik zie hoop in de
reacties van sommige
moslims die ik gekregen heb na de terroristische aanslagen in
Brussel. Mensen die
beseffen dat we opnieuw moeten werken aan vertrouwen. Net
daarom stoorde de reactie van Dyab Abou
Jahjah mij mateloos. De man bestempelt
moslims die zelfkritiek hebben als verraders.
Het discours van Abou Jahjah is beledigend
voor iedere Vlaming, allochtoon én autochtoon. Erger nog, de man heeft van racisme
een fetisj gemaakt waarmee hij ieder debat
onmogelijk maakt. ”

www.n-va.be/hoboken
www.n-va.be/antwerpen

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

00
+ € 1.in52018

In 2017 verschuiven heel wat
Mensen
bevoegdheden
van de provincie
naar uw gemeente en naar
r
aan het
per jaa
Vlaanderen. Want die zijn veel
7
2
201 %
8
beter geplaatst
om taken op het
werk
68%NU
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
Liesbeth Homans
Meer nettoloon
en sport
uit te voeren.
(tussen 15 en 64 jaar)

Nieuwe jobs in kmo’s

+11.000

B E V O E G inD2016
HEDEN
Uw gemeente

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
middelen
en personeel
een pakMeer
goedkoper
en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
4MI0LJO0EN
zal dalen.
provincieraadsleden
in West-Vlaanderen

Een veiliger land

NU

72

Vlaanderen

-50%
-10%

Minder criminaliteit

in 2015

ov
nog 35 pr

Harde aanpak terrorisme

incieraad

zware
celstraffen

sleden

België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Terugkeerbeleid WERKT

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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