3.

HOBOKEN IS EEN WELVAREND DISTRICT

Door enerzijds de strategische ligging van ons district, vlakbij de Schelde en de
belangrijkste autostrades, en anderzijds de kleinschaligheid van ons dorp in de
Stad, is Hoboken ideaal voor zowel industrie, KMO’s, middenstand als horeca.
Voor N-VA Hoboken moet ondernemen in Hoboken ondernemend kunnen zijn en
blijven en mag dat ook extra in de verf gezet worden.

1. Lokale handel en horeca geven uitstraling aan ons district
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Regelmatig overleg met de ondernemersvereniging en de handelaars is van
cruciaal belang, zeker bij de opstart van openbare werken. Ze dienen immers ten
allen tijde bereikbaar te blijven. Een accurate communicatie is daarbij
topprioriteit.
In zoverre dit niet reeds op stedelijk of Vlaams niveau gebeurt levert het district
een extra inspanning om handelaars en ondernemers wegwijs te maken in de
verschillende hinderpremies die voor hen ter beschikking staan.
De samenwerking tussen het district, de winkeliers en de horeca dient
geoptimaliseerd te worden. Hoe gestructureerder het overleg en de
samenwerking, hoe beter voor iedereen.
Ook met handelaars buiten het centrum is een vast overleg op structurele
basis aangewezen.
We bestrijden leegstand van winkels en bedrijfspanden door in contact te
treden met de eigenaars en naar oplossingen te zoeken. Met de sector wordt
gekeken hoe pop-up-initiatieven kunnen opgestart worden. Hiermee wordt
bijzonder ingezet op winkelstraten die een extra duwtje richting heropleving nodig
hebben.
We betrekken de middenstand en de horeca bij de Hobokense activiteiten en
maken waar mogelijk werk van kleine acties die een onmiddellijk positief effect
hebben voor iedereen.
In en naar de industriezone wordt een bewegwijzering aangebracht om de
ondernemingen aldaar zichtbaarder te maken.
De traditionele feesten zoals Kerstmis en Sinterklaas worden blijvend
gekoesterd en waar mogelijk in samenspraak met de handelaars verder
georganiseerd. De sinds enkele jaren opnieuw succesvolle Kerstmarkt wordt
zeker
behouden, net
als de
sfeervolle
kerstverlichting
tijdens
de
eindejaarsperiode.
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2. Toerisme is ook voor Hoboken belangrijk!










De toeristische bewegwijzering en infoborden in het district worden verder
uitgerold. Elke bezoeker zal de Hobokense kasteeltjes en het prachtig
gerestaureerde Belvedère kunnen terugvinden.
Nello en Patrasche verdienen uiteraard blijvend alle aandacht. We onderzoeken de
mogelijkheid om terug een molen te plaatsen ter ere van onze twee helden.
Bestaande fiets- en wandelroutes worden nog meer in de verf gezet en
gepromoot. We onderzoeken samen met Natuurpunt hoe een “groene
wandelring” rond Hoboken kan worden gerealiseerd.
We voorzien waar mogelijk de inplanting van “fietshavens”, zijnde een stalling
met de nodige fietsaccommodatie zoals een oplaadpunt voor elektrische fietsen,
een ingebouwde fietspomp enz.
We streven ook naar een muurschildering met Nello en Patrasche om zo onze
plaatselijke helden blijvend te portretteren.
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