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Hoboken

V.U. Kevin Bovyn
Boedapeststraat 1
2660 Hoboken

De knoop is doorgehakt
N-VA Hoboken
organiseert eerste QUIZ

De knoop is eindelijk doorgehakt: burgemeester Janssens
krijgt zijn 352 miljoen euro duurdere tunnel. Dat wij
Hobokenaren hiervoor mee opdraaien is een spijtige zaak.
Sowieso zullen er andere projecten sneuvelen en zal er na 2012
minder geld zijn voor andere initiatieven.

10 december in Zaal Moretus,
Berkenrodelei 32-36, 2660 Hoboken.
We schotelen u een algemene
quiz voor over de gebruikelijke
onderwerpen (geschiedenis,
actualiteit, aardrijkskunde, fauna en
flora, sport, muziek …).

Luchthaven Deurne niet in gedrang

De deuren openen om 19.30 uur, de
quiz begint (stipt) om 20.00 uur.
Ploegen van minimum drie en
maximum zes personen. De
deelnameprijs per ploeg bedraagt 6
euro. Betaling aan de ingang.
Inschrijven tegen uiterlijk 5 december
via e-mail aan
kathelijne.toen@n-va.be
of telefonisch op het nummer
0495 86 56 71.

De N-VA slaagde er wel in het Masterplan 2020 evenwichtiger
te maken: ons voorstel om de A102 door te trekken in de
richting van de E19, via een ondertunneling van de R11
tussen Wommelgem (E313) en Wilrijk (E19) (zie kaartje), werd
opgenomen. Met deze ingreep ontlasten we in hoge mate de
Antwerpse ring, lossen we het knelpunt Mortsel op en trekken
we het dossier van de ondertunneling van de R11 nabij de
luchthaven van Deurne eindelijk vlot. Dat is belangrijk om de
exploitatie van de luchthaven niet in het gedrang te brengen.

Kathelijne Toen,
N-VA-districtsraadslid
Hoboken

Buitengewoon goed nieuws

Voor Hoboken betekent dit dat je sneller de E313 kan bereiken. Voor zowel Antwerpen als
de randgemeenten is dit nieuwe voorstel zonder meer buitengewoon goed nieuws voor de
mobiliteit en de leefbaarheid van de inwoners. En geef toe: deze aartsmoeilijke beslissing van
de Vlaamse regering bewijst in elk geval dat Vlaanderen als bestuursniveau wél slagkrachtig is.

’t Schoon Verdiep beslist

En hoe boert de politiek in ons eigenste Hoboken? Ik kan me niet van de indruk ontdoen
dat de belangrijke beslissingen steeds vaker op ’t Schoon Verdiep genomen worden zonder
enige inspraak van de districtsraad. Mooi voorbeeld is het Meerlenhof. Dat staat te koop
voor 775 000 euro, maar de
renovatievoorwaarden zijn
zeer streng en vereisen een
investering van een even
hoog bedrag. Benieuwd dus
of er überhaupt een koper
gevonden wordt ... Ik hou
er alvast een dubbel gevoel
aan over: enerzijds betreur ik
het verlies van dit Hobokens
stukje patrimonium, anderzijds
koester ik de stille hoop dat
dit kasteeltje tenminste niet
zal verloederen, zoals het
Cockerillhof en het Gravenhof.
Tot schrijfs,

Kathelijne
Kathelijne.toen@n-va.be

Steeds meer kinderen gaan niet naar school
Bedenkelijke kwaliteit

Vlaams parlementslid
Liesbeth Homans
liesbeth.homans@n-va.be
Steeds meer Antwerpse kinderen volgen thuis les in
plaats van op school. Dat kan omdat Vlaanderen
leerplicht kent en geen schoolplicht. De cijfers die Vlaams
parlementslid Liesbeth Homans van Onderwijsminister
Pascal Smet kreeg over dit huisonderwijs, deden echter
haar wenkbrauwen fronsen.
Zo blijkt dat zes op de tien kinderen die thuis les
volgen, geen examens afleggen en dus geen diploma
behalen. Daarnaast zien we dat het huisonderwijs
vooral in Antwerpen stevig in de lift zit. Met name de
districten Antwerpen en Borgerhout springen eruit.
Dat doet vermoeden dat vele meisjes die er na het
hoofddoekenverbod mee dreigden thuis te blijven, dit ook
daadwerkelijk doen.

Uit de steekproeven blijkt dat de kwaliteit van het
huisonderwijs vaak niet goed genoeg is. Begin dit jaar
noteerde de inspectie bij 37 gecontroleerde jongeren liefst
19 onvoldoendes. Dat samen met het niet afleggen van
examens doet het ergste vrezen.

Diploma!

“Huisonderwijs is in
dit land een recht,
maar ik vind dat we
de ouders op hun
verantwoordelijkheid
moeten wijzen”, zegt
Homans. “Een diploma
is een belangrijke sleutel
tot de arbeidsmarkt. De
toekomst van de jongeren
is te belangrijk om ze
ondergeschikt te maken
aan factoren zoals het al
dan niet mogen dragen van
een hoofddoek op school.”

Hoboken zingt … en de N-VA ook

Was u erbij, dan hebt u ons ongetwijfeld opgemerkt!
Voor de afwezigen: we geven u graag een sfeerbeeld.
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Kevin Bovyn (nieuwe voorzitter N-VA Hoboken)
Mijn job als docent combineerde ik met een studie Master
in de geschiedenis aan de Universiteit Gent. Omdat ik mij
ook wilde verdiepen in het hedendaagse bedrijfsleven sloot
ik mijn studieloopbaan af met een Master in Management
aan de Antwerp Management School. Sindsdien werk ik
in de banksector.

Voluit Vlaams
Kersvers voorzitter
van N-VA Hoboken
Kevin Bovyn.
“Ik woon al sinds mijn geboorte in Hoboken, waar ik
school liep van de kleuterschool tot het middelbaar.
Nadien studeerde ik aan de KDG Antwerpen voor leraar
in het middelaar onderwijs (Engels - geschiedenis biologie). Ik heb dan 3 jaar als docent Nederlands gewerkt
in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Antwerpen Zuid in Hoboken. Deze ervaring bracht mij in
contact met mensen uit alle hoeken van de wereld die
Nederlands wilden leren om in de Vlaamse samenleving
te integreren en hun geluk te vinden.

De prikkel voor politiek heb ik niet van thuis uit
meegekregen maar is beginnen groeien sinds mijn
tienerjaren. In mijn zoektocht naar de ideale politieke
partij kwam ik met criteria als: “voluit Vlaams, nononsense, democratisch, gezond verstand” in 2003
vanzelf bij de N-VA terecht. Al snel werd ik bestuurslid
(penningmeester en secretaris) bij Jong N-VA Antwerpen
en zette ik mij in voor de afdeling Hoboken waar ik in
2006 ook deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Nu heeft de afdeling Hoboken mij haar vertrouwen
geschonken als nieuwe voorzitter. Samen met u willen
wij de N-VA ook in Hoboken groot maken. Wij hopen
u dan ook te verwelkomen op een van onze activiteiten
en luisteren met veel plezier naar uw vragen, ideeën,
voorstellen, klachten enzovoort.”

Werken Scheldelei/Schroeilaan
U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: door de werken
aan het kruispunt van Polderstad en de Berkenrodelei
is er slechts in één richting verkeer mogelijk. Wie Hoboken
wil inrijden, moet opnieuw langs de Lage Weg en kan de
Schroeilaan niet langer gebruiken.

Problemen, ergernis en gescheld

Maar er komen nog steeds veel bestuurders doorgereden.
Ze rijden dan tegen de richting in aan de werken. Dit zorgt
op spitsuren voor veel problemen, ergernis en bijhorend
gescheld tussen bestuurders die wél in regel zijn en
overtreders. De politie komt wel regelmatig kijken en
verbaliseren, maar dat helpt blijkbaar niet veel.

Mobiel verkeerslicht

N-VA-raadslid Kathelijne Toen vroeg het district om een
eenvoudige oplossing in overweging te nemen. Door aan
beide kanten van de werken een voorlopig en mobiel
verkeerslicht te plaatsen zou het verkeer dan alternerend
voorbij de werken rijden en hoeft niemand om te rijden.
Het ontlast de straten waarlangs het verkeer thans wordt
omgeleid, zoals de Lage Weg, Antwerpsesteenweg,
Louisalei, …

Een kans geven

Blijkbaar voelt de verkeerspolitie niets voor deze oplossing.
Hun argument is dat er dan ernstige fileproblemen zouden
ontstaan ter hoogte van de speeltuin. Wij blijven echter
geloven in deze eenvoudige ingreep en drongen er tijdens
de districtsraad dan ook op aan om deze oplossing op zijn
minst een kans te geven.

Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

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.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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